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Fundacje i bractwa religijne w Głogowie Małopolskim 
od XVI do XVIII wieku

Streszczenie

W założonym w 1570 r. Głogowie Małopolskim od pierwszych lat jego istnienia 
kwitło bogate życie religijne. Miasto lokował Krzysztof Głowa herbu Jelita, był on 
również fundatorem drewnianego kościoła parafialnego. W kolejnych dziesięciole-
ciach istnienia Głogowa Małopolskiego powstawały nowe fundacje religijne pocho-
dzące od następnych właścicieli miasta. Mikołaj Spytek Ligęza na początku lat 30. 
XVII w. założył szpital dla ubogich, co miało również wymiar religijny. W mieście po-
wstały cechy rzemieślnicze – szewski, tkacki, rzeźniczy, krawiecki i inne, a ich statuty 
dowodzą, że rzemieślnicy organizowali się również we wspólnym życiu religijnym, 
posiadali między innymi własne ołtarze w kościele parafialnym. Pod koniec XVII w. 
z prywatnej inicjatywy powstała fundacja, dzięki której znalazł utrzymanie ksiądz, 
który sprawował obowiązki duchowne przy ołtarzu cechu krawieckiego. Początek 
XVIII w. przyniósł za sobą wielką wojnę północną, a wraz z nią śmierć i zniszcze-
nia. Reakcją na to mieszczan głogowskich był wzrost pobożności. Powstało wów-
czas bractwo różańcowe oraz nowy kościół położony tuż za miastem na tzw. Piasku. 
W kościele znalazł się obraz Matki Bożej Śnieżnej, który z czasem został uznany za 
słynący łaskami i otoczony kultem religijnym. W pobliżu kościoła wykopano studnię, 
której woda uchodziła za leczniczą. Kolejne bractwo, które rozpoczęło swą działal-
ność przy głogowskiej parafii to bractwo św. Anny. Było ono również założone przez 
mieszczan. Trzecie bractwo Św. Trójcy miało fundusz, na który złożyli się miesz-
czanie i jedna z kolejnych właścicielek miasta, Urszula z Branickich Lubomirska. 
W latach 60. XVIII w. ściągnęła ona do Głogowa Małopolskiego księży misjonarzy 
ze Zgromadzenia Misji św. Wincentego à Paulo. Zbudowała dla nich murowany ko-
ściół połączony z domem misyjnym i budynek, który został ich siedzibą. Ufundowana 
przez nią suma, z której były płacone wyderkafy, pozwalała na utrzymanie pięciu 
księży. Dodatkowo księżna postarała się, aby duchowni ze Zgromadzenia Misji prze-
jęli opiekę duchowną w pozostałych dwóch głogowskich kościołach – parafialnym 
i na Piasku. Misjonarze przetrwali w Głogowie Małopolskim tylko 20 lat, w latach 80. 

Prace Historyczno-Archiwalne t. XXXII
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XVIII w. Zgromadzenie Misji zostało zlikwidowane. Zabudowania misjonarzy wraz 
z kościołem przejął rząd zaborcy. Na początku XIX w. kościół z domem misyjnym 
spłonął, a w okresie międzywojennym XX w. ruiny zostały rozebrane. Pozostała jedy-
nie oficyna mieszkalna. Artykuł demonstruje, jak życie mieszkańców dawnego Gło-
gowa Małopolskiego było głęboko związane z religią.

Słowa kluczowe: 
Głogów Małopolski, fundacje religijne, bractwa religijne, XVI–XVIII wiek

Założony w 1570 r. Głogów Małopolski w pierwszych wiekach swojego istnienia 
zwany był Głowowem. Nazwa ta wywodziła się od nazwiska założyciela miasta 
Krzysztofa Głowy herbu Jelita. On to sprowadził osadników i nadał im przywilej 

lokacyjny potwierdzony w 1578 r. przez króla Stefana Batorego1. Także z jego inicjaty-
wy wybudowano kościół parafialny, po raz pierwszy wzmiankowany już w 1581 r. Od 
początku nosił on wezwanie Trójcy Przenajświętszej. W skład ówczesnej parafii oprócz 
miasta wchodziły jeszcze dwie wsie – Styków i Ogniwna2. Jak informuje wizytacja bisku-
pia z 1595 r. głogowski kościół był wzniesiony z drewna i chociaż znajdował się w nim 
bogaty ołtarz wykonany z czystego srebra, nie był jeszcze konsekrowany. W wizytacji 
pojawia się też nazwisko pierwszego plebana głogowskiego, którym był ks. Maciej Albert 
z Góry. Został on przeniesiony przez Krzysztofa Głowę do miasta z nieodległej Świńczy 
(dzisiaj Świlcza). Założyciel Głogowa Małopolskiego zatroszczył się o jego uposażenie. 
Pleban posiadał kilka łanów ziemi, której uprawa miała mu przynosić rocznie 24 floreny 
dochodu. Oprócz tego mieszczanie mieli mu płacić w naturze tzw. meszne, czyli opłatę 
za odprawianie mszy świętej. Natomiast chłopi z parafii mieli odprowadzać do kościoła 
dziesięcinę, również płaconą w naturze. Parafia była już wtedy powiększona, gdyż na 
południe od miasta Krzysztof Głowa założył jeszcze wieś Wólkę, dzisiejszą Wolę Cichą3. 

Krzysztof Głowa zadbał także o ufundowanie szkoły parafialnej. Wspomniana wy-
żej wizytacja przekazuje, że przy kościele działała szkoła, a prowadzący ją nauczyciel 
otrzymywał 8 florenów rocznego uposażenia. Z wizytacji o rok późniejszej, z 1596 r. 
poznajemy jego imię, był nim Andrzej ze Świńczy i przywędrował do Głogowa Mało-
polskiego zapewne razem z ks. Maciejem Albertem. Andrzej ze Świńczy jako pierwszy 
złożył przed wizytatorem wyznanie wiary. Po nim zrobiły to jeszcze cztery inne osoby, 
wójt Wojciech Smolarz i rajcowie Piotr Osayca, Wojciech Jaźwiec oraz Paweł Kwiatek4. 
Byli to zapewne najwcześniej sprowadzeni do Głogowa Małopolskiego osadnicy.

1 Oba dokumenty zachowały się, akt lokacji z 23 kwietnia 1570 r. znajduje się w Archiwum 
Głównym Akt Dawnych w Warszawie (dalej: AGAD) w Zbiorze dokumentów pergamino-
wych, sygn. 8836, natomiast przywilej królewski przechowywany jest w Archiwum Pań-
stwowym w Rzeszowie (dalej: APRz) w zbiorze Akta miasta Głogowa Małopolskiego (dalej: 
AmGM), sygn. 1.

2 Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, t. III, Małopolska, oprac. A. Pa-
wiński, Kraków 1886 („Źródła dziejowe”, t. 14), s. 265.

3 Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie (dalej: AKMKr), Akta wizytacji biskupów (da-
lej: AV Cap), sygn. 65, s. 26.

4 Ibidem, sygn. 4, s. 175.
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Założyciel miasta po nagłej chorobie zmarł w 1582 r., lecz jego dzieło – Głogów 
Małopolski – przetrwało i rozwijało się dalej pod pieczą Krystyny z Paniowa, wdowy 
po Krzysztofie Głowie. W 1598 r. został założony w mieście pierwszy cech rzemieśl-
niczy, który utworzyli szewcy5. Początkowo było to pięciu mistrzów, jednak ich gro-
no wkrótce rozszerzono do szesnastu osób, co oznacza, że w Głogowie Małopolskim 
funkcjonowała właśnie taka liczba warsztatów szewskich. Jednak wobec chłonności 
rynku, w drugiej połowie XVII w. powiększono ich ilość do dwudziestu czterech6. 
Cechy rzemieślnicze zajmowały się uregulowaniem zasad działania danego rzemio-
sła w mieście, ale dbały również o życie religijne członków cechu. Nie zachował się 
statut głogowskiego cechu szewskiego, ale znana jest treść statutu cechu tkackiego, 
utworzonego w Głogowie Małopolskim w 1635 r. Zgodnie z nim rzemieślnicy mieli 
posiadać w kościele parafialnym swój własny ołtarz ufundowany ze składek oraz 
dbać o to, żeby paliły się przed nim świece. Jeden z punktów określał również, że 
osobiście mają te świece odlewać na specjalnych zebraniach cechowych. Organizo-
wano również wspólne uroczystości religijne, w dniu patrona, w święta Wielkanocne 
i Bożego Ciała, kiedy to udawano się na procesję i strzelano z broni palnej na wiwat7. 

Kolejna wizytacja biskupia w Głogowie Małopolskim miała miejsce w 1602 r. 
Właścicielką miasta nadal wymieniana była Krystyna Głowowna. Natomiast wako-
wało miejsce plebana. Widocznie ks. Maciej Albert z Góry odszedł z parafii albo już 
nie żył. W zastępstwie plebana obowiązki duchownego pełnił ks. Stanisław Rinda, 
wikariusz parafii w Zaczerniu. Pomagał mu w tym inny wikariusz, ks. Feliks Guts. Nie 
było już również dotychczasowego nauczyciela Andrzeja ze Świńczy, bo w dokumen-
cie wizytacji jako rector scholae wymieniony był Andrzej Kreplicz. Znalazły się tam 
także nazwiska trzech rajców głogowskich, inne niż te, które pojawiły się w 1596 r.: 
Tomasz Skrzypnierz, Stanisław Biskupek i Wojciech Kokoszka. Kościół wciąż jeszcze 
nie był konsekrowany, co nie przeszkadzało, aby nawet bez zgody biskupa odpra-
wiano w nim liturgię mszy świętej8. 

W 1604 r. Głogów Małopolski wraz z okolicznymi wsiami nabył Mikołaj Spytek 
Ligęza, kasztelan sandomierski, pan na Rzeszowie. Krystyna z Paniowa już wówczas nie 
żyła. Włości głogowskie odsprzedał imiennik założyciela miasta, Krzysztof Głowa, jego 
wnuk lub bratanek9. W związku z tym, że kościół parafialny nie był jeszcze konsekrowa-
ny, nowy właściciel Głogowa Małopolskiego wystarał się o indult biskupi, czyli oficjalną 
zgodę na odprawianie mszy świętej10. W 1618 r. przy okazji kolejnej wizytacji umiesz-
czono następujący wpis: Fundavit ad eudem ecclesiam in Głowow hospitale Generosus 
Magnificus Dominus Nicolaus Spytek Ligęza de Bobrek11. Oznacza to, że od tego momen-
tu zaczął działać przy głogowskim kościele szpital, czyli przytułek dla ubogich. W roku 
fundacji szpitala znalazło w nim utrzymanie trzech podopiecznych12. Funkcjonowanie 
szpitala nie zostało jeszcze sformalizowane ze względu na brak konsekracji kościoła.
5 APRz, AmGM, sygn. 30, s. 1.
6 R. Borkowski, Dzieje Głogowa Małopolskiego. Lata 1570–1945, Głogów Małopolski 2018, s. 

40, 73-74.
7 Ibidem, s. 56-57.
8 AKMKr, AV Cap, sygn. 22, s. 95-97
9 R. Borkowski, Dzieje Głogowa Małopolskiego…, s. 44.
10 Ibidem, s. 45.
11 AKMKr, AV Cap, sygn. 37, s. 268.
12 Ibidem.
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Mikołaj Spytek Ligęza troszczył się o rozwój Głogowa Małopolskiego. Nadał 
miastu liczne przywileje, nakazał otoczyć je wałami obronnymi i wreszcie dopro-
wadził do konsekrowania kościoła. Uroczystości tej dokonał 20 kwietnia 1630 r. bi-
skup sufragan krakowski ks. Tomasz Oborski13. Konsekracja upoważniła kasztelana 
sandomierskiego do wystawienia już stałego aktu fundacji szpitala dla ubogich przy 
kościele. Ligęza postanowił go odpowiednio uposażyć. W 1631 r. wystawił dokument 
zaczynający się od słów: „Mikołaj Spytek Ligęza z Bobrku, kasztelan sandomierski, 
biecki, ropczycki etc. starosta, dziedzic jedyny miasta Głowowa i innych należących 
do niego wsi. Iż miłość bliźniego zawisła na dobroczynności ku upadłym, funduję 
szpital wiecznymi czasy przy kościele w mieście moim dziedzicznym Głowowie ode 
mnie zbudowany i obowiązuję potomki moje pod przekleństwem na tym świecie, 
a pod niełaską boską [na tamtym], aby temu wszystkiemu, co w tym przywileju na-
pisane dosyć czynili”14. Już ten wstęp wskazuje na dobroczynne intencje Mikołaja 
Spytka Ligęzy związane z chęcią wspierania „upadłych”, czyli ubogich. W Głogowie 
Małopolskim żyło już drugie pokolenie, które nastało po pierwszych osadnikach. 
W mieście przybyło więc ludzi w starszym wieku, którzy nie byli już zdatni do pra-
cy, a ich byt zależny był od pomocy rodziny. Jednak wśród nich zdarzały się osoby 
samotne albo takie, które nie mogły liczyć na wsparcie zbyt biednej rodziny i były 
skazane na żebranie. Aby uniknąć tego procederu, Ligęza dał im utrzymanie w przy-
tułku, który zgodnie z jego słowami zbudował własnym nakładem. Szpital był drew-
niany i od początku znajdował się w północno-wschodnim narożniku rynku.

Przede wszystkim Mikołaj Spytek Ligęza zobowiązywał przyszłych właścicieli 
miasta do dbania o stan budynku szpitalnego i w sytuacji, gdyby wymagał naprawy 
albo odbudowy po pożarze, „powinni izbę wielką, komorę, sień, ognisko i izdebkę dla 
chorych znowu z gruntu zbudować swoim kosztem i gontami pobić, i do pierwszego 
skutku, jako był przywieść”15. Następnie fundator wyznaczył liczbę osób, które miały 
korzystać z przytułku: „Ubogich ma być in numero tylko dwanaście, a nie biegunów, ale 
vere pauperes z tegoż miasta albo z okolicznych do tego miasta należących wsi, którzy 
by na pańskich robotach się wyrobili albo jakim przypadkiem do ubóstwa, albo złego 
zdrowia i ułomności jakiej przyszli”. Ligęza potwierdził, że wcześniej przyznał szpita-
lowi pole i ogród, które nadal mają być użytkowane na rzecz znajdujących się w nim 
podopiecznych. Pole miała „gromada zaorać ze Stykowa i z Rudnej na Świątki, a na św. 
Jan odwrócić, uhakować, oskrudzić i naprzód na Siewną Pannę Marię zasiewać pierwej 
niźli sobie”. Chłopi mieli pracować na szpitalnym gruncie w ramach odrabiania pańsz-
czyzny i do siewu używać zboża pochodzącego ze spichlerzy właściciela miasta. „Tak-
że i ogród – nakazywał dalej Ligęza – na każdy rok zawsze w jesieni uprawiać i na wio-
snę nasieniem ogrodnym zasiewać”. Chłopi pańszczyźniani z Rudnej byli dodatkowo 
zobowiązani oddawać szpitalowi różne prowianty: żyto „na chleb miary rzeszowskiej 
półtora korca”, tyle samo jęczmienia i owsa, pół korca grochu na kwartał, raz w roku 
prosię, masło i ser. „Item na Wielkanoc i na Gody – czytamy w dokumencie – cielę albo 
barana z Rudnej i po pół beczki piwa na też święta oddawać będą powinni za kwitem 
starszego szpitalnego”. Chłopi mieli zatroszczyć się również o dostawę drewna do szpi-

13 R. Borkowski, Dzieje Głogowa Małopolskiego…, s. 50.
14 AGAD, Archiwum Lubomirskich z Małej Wsi, sygn. 1682, s. 47-51. Kopia aktu lokacji szpitala 

w Głogowie Małopolskim znajduje się w APRz, AmGM, sygn. 23.
15 Ibidem, kolejne cytaty również pochodzą z tego dokumentu.
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tala. W zimie mieli przyprowadzić „trzy wozy drew na tydzień począwszy od św. Marci-
na aż do wiosny, a w lecie na tydzień wóz drew suchych”. Akt lokacji szpitala informuje, 
że Mikołaj Spytek Ligęza w 1629 r. zapisał w księgach Nowego Miasta Korczyna sumę 
60 zł polskich zabezpieczoną na Głogowie Małopolskim oraz sumę wyderkafową 1000 
zł zabezpieczoną na innych włościach i zobligował „potomki moje, aby byli po śmierci 
mojej powinni oddać tę sumę oryginalną tysiąc złotych wyderkafową i na inną majęt-
ność przenieść, gdzie by tego requvirował szpital albo prowizorowie jego”. Korzyści dla 
szpitala z powyższych kwot były następujące: „Z którego wyderkafu, aby na każdy rok 
dawano po złotych czterdzieści na mięso i na śledzie na post, aby każdy z ubogich w nie-
dzielę, we wtorek, w czwartek po sztuce mięsa miał, a w poście w też dni po śledziu”.

Mikołaj Spytek Ligęza zadbał również o odzież dla ubogich: „A co trzeci rok 
z osobna, aby Potomkowie moi z czynszu dawali na dwanaście sukien ubogim szpi-
talnym pro tunc tamże będącym, rachując z postawu cztery suknie, trzy postawy 
wyjdzie, a postaw każdy rachując po złotych siedemnaście, za nie przyjdzie złotych 
pięćdziesiąt i jeden, a na krawca grzywnę, rachując od każdej sukni po groszy cztery, 
tak aby suknie białe w Bieczu albo w Ciężkowicach kupowano, które sprawione ubo-
gim suknie do rąk szpitalnego oddawać będą”. Cytat ten demonstruje, jak dobrze kal-
kulować potrafił Ligęza, wyliczając dokładnie ceny sukien, jak wówczas nazywano 
ubranie. „Także też ze skór jałowicznych każdemu ubogiemu na św. Marcin każdego 
roku trzewiki przestronne dostawać mają, tak żeby ich to dochodziło zawsze” – głosi 
kolejne postanowienie fundacji.

Na dozór szpitala miał być wybierany raz w roku starszy szpitalny, czyli pro-
wizor. Wybory mogły odbywać się „na św. Marcin”, czyli 11 listopada albo w cza-
sie obierania rady miejskiej. Miał to być „człek cnotliwy i wierny”, którego na czas 
sprawowania swojej funkcji zwalniano od pełnienia straży miejskiej i „podatków 
zamkowych”, czyli czynszu. Nie był natomiast zwolniony z podatków państwowych 
i królewskich oraz „grodowej powinności”. Po dokonanym wyborze starszy szpital-
ny miał przyklęknąć i publicznie złożyć następującą przysięgę:

„Ja, N. przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Św. Jedynemu, że 
wszystko to, co w przywileju tym szpitalnym napisano i condycye, i powinności w do-
zorze szpitala i ubogich chować i dość im czynić będę, gospodarstwa wszelakiego 
opuszczać nie będę, żywnością ubogich opatrywać będę i aby zimna, głodu, chorób, 
plugastwa, niedostatku nijakiego i nagości nie cierpieli przestrzegać będę, od Xiędza 
Plebana, aby nijakiej krzywdy ubogim nie czynił i do robót ich żadnych nie przymuszał 
bronić będę. Rolę, ogród w czas uprawiać, zasiewać, jałmużny wszelakie od obcych 
i z spiżarni pańskiej i te co należy ut supra szpitalowi na same tylko ubogie obracać 
będę i nic z nich penitus sobie nijakim sposobem ani przez się, ani przez jaką inszą 
osobę nie skorzystuje. Jeśliby też z tego faktorowie nie oddawali, tedy naprzód przed 
Panem Dziedzicznym, a potem przed Xiędzem Biskupem i Oficjałem taić nie będę. 
A jeśliby się na mnie krzywoprzysięstwo pokazało, tedy in confiscationem bonorum 
omnium upadać i wszystko przepadać do tego szpitala na ubogie mam. I tego prze-
strzegać będę powinien, aby ubodzy tego szpitala przy jednej mszy na każdy dzień pięć 
pacierzy i Zdrowaś Mario, także i jedno Credo przed ołtarzem wielkim padłszy krzyżem 
na ziemię nabożnie mówili i za odpuszczenie grzechów fundatora, małżonki i dziatek 
jego Pana Boga gorąco prosili. I to, że na każdą niedzielę ten przywilej czytać będą po-
winni. Tak mi Panie Boże dopomóż i Krzyż Święty i Ewangelia Jego”.
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Zgodnie z tym, co przysięgał starszy szpitalny, ubodzy, którzy znaleźli tu opiekę, 
nie mogli być przez „urzędnika namiestnika pańskiego i burmistrza, rajców miej-
skich, a także Xiędza Plebana głowowskiego” przymuszanymi do wykonywania ja-
kichkolwiek prac. Przywilej fundacyjny został wpisany do ksiąg grodzkich Biecza 
i Nowego Miasta Korczyna, i „który też kazałem – pisał Ligęza – w xięgi miejskie 
wójtowskie głowowskie artyfikować, a oryginały mają być, jeden w kościele gło-
wowskim w skrzynce chowany, a drugi szpitalnych po sobie idącym do schowania 
dobrego” przekazanym. Gwarantami przywilejów szpitala mieli być rajcy głogowscy, 
miejscowy pleban, biskup krakowski i ksiądz oficjał krakowski. Mikołaj Spytek Ligę-
za nakazywał im, by jeśli jego spadkobiercy i dziedzice nie przestrzegaliby zapisów, 
wszyscy oni mają interweniować. „Na sumieniu obowiązuję – odwoływał się kasz-
telan – i na Sąd Boży powoływam, gdzie by o to haeredes pozywać i prawa na nich 
przewodzić nie chcieli”.

Ligęza zmarł w 1637 r. i włości rzeszowskie oraz głogowskie objęła jego starsza 
córka Zofia Pudencjanna wraz ze swoim mężem Władysławem Dominikiem Ostrog-
skim-Zasławskim. Jednak jej śmierć oraz zgon wszystkich jej dzieci spowodowały, że 
w 1653 r. majątek ten przejął Jerzy Sebastian Lubomirski w imieniu swoich dzieci, 
spłodzonych z młodszą siostrą Zofii Pudencjanny, również już nieżyjącą Konstan-
cją16. W 1668 r. odbył się podział całego majątku Lubomirskiego i Rzeszów oraz Gło-
gów Małopolski przypadły Hieronimowi Augustynowi Lubomirskiemu. On to przy-
czynił się do dalszego rozwoju miasta, między innymi doprowadził do powstania 
nowych cechów rzemieślniczych, a mianowicie krawieckiego, rzeźniczego i cechu 
rzemiosł różnych. Wystarał się także u króla Jana III Sobieskiego o przywilej zwięk-
szający liczba dni jarmarcznych w roku17. W latach 80. i 90. XVII w. mieszczanie gło-
gowscy dorabiali się niemałych fortun, co przekładało się na wzrost stopy życiowej, 
ale również na powstawanie fundacji religijnych. Dnia 12 sierpnia 1695 r. Tomasz 
Abramowicz, mistrz cechu krawieckiego, spisał swój testament, w którym legował 
prebendę dla księdza wikarego mającego sprawować opiekę duchowną przy ołta-
rzu krawieckim w głogowskim kościele. Abramowicz nadzorcami prebendy uczynił 
członków cechu krawieckiego. Testament ten jest świadectwem wielkiej pobożności 
ludzi tych czasów, dlatego poniżej jego obszerny fragment:

„W imię Trójcy Przenajświętszej, Ojca, Syna i Ducha Świętego, Amen. Ku wiecz-
nej pamięci jako przenajdroższa krew Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego na 
odkupienie wszystkiego świata jest wylana, tak najmniejsza jej kropelka taką wagę 
ma, jako i wszystkie, a to z tej okazji, kiedy jedni czynią fundacje na sto tysięcy, inni 
na sześćdziesiąt tysięcy, inni na trzydzieści tysięcy, inni na dwadzieścia tysięcy, ratu-
jąc dusze w czyśćcu będące, na msze święte ordynują intencje. Za czym i ja, Tomasz 
Abramowicz, obywatel głowowski, mając swoją substancję, którą z rak boskich ode-
brałem, a pamiętając na dobrodziejstwa Jego święte, to sobie wziąłem w uwagę ma-
jąc rekolekcję pożegnania się z tym światem i uważywszy nieskończone dobrodziej-
stwa łask boskich, tak mnie, jako i dziatkom moim wyświadczone. Z tychże darów 
od Pana Boga sobie danych postanowiłem, dziękując Panu Bogu Wszechmogącemu 
za dobrodziejstwa Jego święte, cząstkę dóbr moich na chwałę Jego świętą ofiaro-
wać, jakoż i ofiarowałem, gdy dnia dwunastego miesiąca augusta w roku tysięcznym 

16 R. Borkowski, Dzieje Głogowa Małopolskiego…, s. 65-70.
17 Ibidem, s. 74-78.



Fundacje i bractwa religijne w Głogowie Małopolskim od XVI do XVIII wieku 13

sześćsetnym dziewięćdziesiątym piątym, czyniąc rekolekcję sumienia swego i z tym 
się światem żegnając, dyspozycję woli mojej tak zapisałem testamentem tymi słowy. 
Ponieważ w kościele głowowskim ciało moje leżeć będzie i tam czekać dnia ostatnie-
go sądu bożego, leguję i oddaję złotych dwa tysiące polskich do kaplicy krawieckiej 
przy kościele głowowskim będącej pod tytułem Panny Przenajświętszej Marii, przy 
której, że są bracia ordynowani do zawiadowania interesów i wyderkafów tej ka-
plicy należących i JX. Wikary do odprawiania mszy świętych i wszelkiego porządku 
tej kaplicy należącego. Zaczym, aby te dwa tysiące złotych należytym poszły posta-
nowieniem, naprzód stanowię od nich pensję roczną, kto by chciał na dobra swoje 
niezawiedzione powziąć, to deklaruję, że od każdego tysiąca złotych powinien wy-
derkaf płacić na każdy rok po złotych siedemdziesiąt […]. Aby tedy naprzód wiedzieli 
o tym Panowie Kościelni i Bracia tej kaplicy, na których dobrach takowa suma będzie 
zapisana […], Wikaremu taka się stanowi obligacja, aby na każdy tydzień odprawił 
trzy msze święte de requiem, pierwszą pro fundatore Thoma Abramowicz, drugą pro 
consorte ejus, trzecią cum carissimo pignoribus, cum colectio fidelium Deus […], zło-
tych zaś pięć powinni będą Panowie Contrahentes wyderkafowi oddać na kwartał 
i wyliczyć Panom Braciom zawiadującym o tej kaplicy krawieckiej na wino i na wosk, 
za której sumy kwartalnej odebraniem interesu powinni będą Panom Contrahentom 
wyderkafowym, Panowie Bracia kaplicy krawieckiej dawać kwit ręczny, o to pokor-
nie upraszając, aby tak Jmć X. Wikary teraz i na potem będący tej kaplicy krawiec-
kiej pod tytułem Panny Przenajświętszej Marii przy kościele głowowskim zostającej, 
jako i Panowie Bracia zawiadujący interesami i wyderkafami w zgodzie i miłości żyli, 
i tej ostatniej woli i dyspozycji zawsze zadość czynili”18. 

Tomasz Abramowicz uważał, że wypracowany przez niego i jego dzieci majątek 
był darem otrzymanym od Boga. Dlatego poczuwał się do powinności odwdzięczenia 
się za tę łaskę poprzez stworzenie funduszu religijnego, z którego wypłacana byłaby 
stała pensja dla księdza. Abramowicz kwotę 2 tys. zł polskich umieścił na tzw. wyder-
kafie, co oznacza, że przekazał ją cechowi krawieckiemu, opiekunowi kaplicy, w celu 
wypożyczenia jej „kontrahentom”, jak określa ich testament, czyli kontraktorom. Ci 
z kolei musieli zabezpieczyć otrzymane pieniądze na swoich „niezawiedzionych” 
nieruchomościach, a więc nie obciążonych innymi długami. Było to coś w rodzaju 
użyczenia pożyczki na 7%, bo od każdego tysiąca złotych kontraktorzy mieli wypła-
cać księdzu prebendarzowi rocznie kwotę 70 złp, czyli łącznie 140 złp. W zamian za 
tę pensję ksiądz miał odprawiać trzy razy w tygodniu mszę, jedną za duszę samego 
Abramowicza, drugą za duszę jego życiowej partnerki nie wymienionej tutaj z imie-
nia i trzecią za wszystkich wierzących w Boga. Osoby, które obracały pieniędzmi z le-
gacji miały dodatkowo wypłacać cechowi raz na kwartał 5 zł w celu zakupienia wo-
sku na świece oraz wina używanego przy odprawianiu liturgii. Wszystko miało być 
rozliczane na „kwicie ręcznym”, czyli na piśmie. Znamienne, że Abramowicz wzywał 
wikarego i rzemieślników cechu krawieckiego do zgodnego współdziałania między 
sobą w zakresie dysponowania sumą wyderkafową.

Znani są z imienia i nazwiska pierwsi kontraktorzy legacji. 27 lutego 1698 r. gu-
bernator zamku rzeszowskiego, Mikołaj Pocieszowski, wydał następujące polecenie: 
„Mości Panie Wójcie Rzeszowski, przyjmij WM. ad acta Panu Rozeckiemu zapis na 
dwa tysiące w czym już i konsens zaszedł Jaśnie Wielmożnego” księcia Lubomirskie-

18 AKMKr, Akta oficjałów (dalej: A. off.), vol. 170, s. 991-993.
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go19. Chodziło o Mikołaja Różeckiego i jego żonę Katarzynę, którzy wzięli pieniądze 
Abramowicza. Należało je zabezpieczyć na ich nieruchomościach położonych w Rze-
szowie poprzez odpowiedni zapis w rzeszowskiej księdze wójtowskiej. Różeccy na 
przyjęcie kwoty legacji musieli otrzymać zgodę samego Hieronima Augustyna Lubo-
mirskiego, co zapewne wiązało się z udowodnieniem swojej wypłacalności.

Niestety, nieruchomości Różeckich kilka miesięcy później padły ofiarą wielkiego 
pożaru Rzeszowa. „Do urzędu radzieckiego rzeszowskiego – czytamy dalej w aktach – 
osobą swoją przyszedłszy sławetny Pan Tomasz Małkiewicz, rajca rzeszowski, upraszał 
tegoż urzędu o wydanie prawdziwego zeznania w sprawie zgorzenia domu w mieście 
Rzeszowie Mikołaja i Katarzyny Różeckich, małżonków, mieszczanów rzeszowskich, die 
nona octobris in anno millesimo sexcentesimo nonagesimo octavo (9 X 1698 r.), na którym 
była zapisana suma złotych dwa tysiące na wyderkaf i na folwarku, i polach wszystkich 
na przedmieściu krakowskim na Woli, tychże Panów Różeckich, małżonków, legowane 
do kaplicy krawieckiej przy kościele głowowskim i testamentem nieboszczyka Pana To-
masza Abramowicza zapisane na wyderkaf”20. Różeccy, straciwszy cały majątek w poża-
rze, zdecydowali się sprzedać zgliszcza i folwark na przedmieściu Tomaszowi Kutkiewi-
czowi, mularzowi, jak wówczas nazywano murarzy, i jego żonie Agnieszce. „Na którym 
gruncie i domie nowo budowanym tenże Pan Tomasz Kutkiewicz [z żoną] mieć będą, 
z których obydwoje obligowali się takowe wyderkafy płacić”21. Zatem Różeccy sprzedali 
nieruchomości razem z ciążącymi na nich sumami wyderkafowymi.

W aktach znalazło się potwierdzenie z 21 marca 1699 r., w którym jest informa-
cja, że „uczciwy pan Tomasz Kutkiewicz, mularz, mieszczanin rzeszowski, z Agniesz-
ką Opolszczanką, małżonką swoją, złotych siedemdziesiąt od sumy złotych tysiąca 
polskich do kaplicy krawieckiej przy kościele głowowskim zostającej Xiędzu kapela-
nowi na obligi, na wosk i na wino, na każdą ćwierć roku po złotych trzydzieści pięć, 
z fundacji nieboszczyka Jmci Pana Tomasza Abramowicza legowane”, przekazali22. 
Jak widzimy, mimo zniszczenia domu i zmiany właściciela, prowizja dla księdza była 
dalej wypłacana. Umieszczenie kwoty legacji u mieszczan rzeszowskich dowodzi 
bliskich związków gospodarczych obu miast. Członkowie cechu krawieckiego z Gło-
gowa Małopolskiego powierzyli pieniądze Różeckim, których musieli dobrze znać. 
Chociaż ich majątek uległ zniszczeniu, sama legacja nie przepadła.

Niestety, czasy prosperity skończyły się wraz z wybuchem wielkiej wojny pół-
nocnej. Jesienią 1702 r. wojska szwedzkie pod dowództwem generała Magnusa Sten-
bocka najechały majątek Hieronima Augustyna Lubomirskiego, który w tym czasie 
pełnił urzędy hetmana wielkiego koronnego i kasztelana krakowskiego. Stenbock 
zorganizował swoją główną kwaterę w Rzeszowie, ale porozsyłał również oddziały 
do innych miejscowości, między innymi i do Głogowa Małopolskiego. Kontrybucje 
oraz rabunki miały zmusić Lubomirskiego do porzucenia wierności wobec króla Au-
gusta II i przyłączenia się do działań Szwedów, którzy dążyli do zmiany władcy na 
polskim tronie. Wojska szwedzkie dotkliwie spustoszyły majątek hetmana, co do-
prowadziło do głębokiej pauperyzacji jego poddanych23. 

19 Ibidem, s. 982-983.
20 Ibidem, s. 996-997.
21 Ibidem.
22 Ibidem, s. 987.
23 J. Nieć, Rzeszowskie za Sasów, Rzeszów 1938, s. 43-46.
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Jeśli Tomasz Abramowicz ufundował prebendę przy ołtarzu krawieckim wyra-
żając wdzięczność Bogu za dobrobyt, jakim został otoczony, to zupełnie innymi in-
tencjami kierował się twórca kolejnej głogowskiej prebendy, Franciszek Słonina alias 
Żeglicki. Zainicjował on powstanie w Głogowie Małopolskim bractwa różańcowego. 
Doświadczenia wojenne sprawiły, że ludzie coraz częściej zaczynali szukać opieki 
w Bogu. Modlitwa i wiara dawały moc przetrwania, dlatego Słonina chciał, by miesz-
czanie gromadzili się w celu odmawiania różańca. Chciał również zapewnić braciom 
różańcowym opiekę duchowną, gdyż kwestie te wykraczały poza obowiązki plebana. 
Dlatego ufundował prebendę na kwotę 2 tys. zł polskich dla księdza bractwa różańco-
wego, oddał działkę na budowę dla niego domu i przekazał księdzu na własność kawa-
łek pola. Wiadomo, że za każdy dom w mieście obowiązywał czynsz należny właści-
cielowi Głogowa Małopolskiego. Dlatego Słonina na początku lipca 1706 r. zwrócił się 
z prośbą o zwolnienie domu i pola z podatku, już do wdowy po Hieronimie Augustynie 
Lubomirskim, który zmarł 20 kwietnia 1706 r. Konstancja Lubomirska 12 lipca 1706 r. 
w zamku rzeszowskim wydała dokument o następującej treści:

„Constancja, Św. Państwa Rzymskiego Xiężna, hrabina na Wiśniczu i Jarosła-
wiu Lubomirska, kasztelanowa krakowska, hetmanowa wielka koronna, ryczywol-
ska, kozienicka, smotrycka etc. starościna, na Rzeszowie, Głowowie etc., etc. Pani. 
Oznajmujemy wszem wobec i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy, oso-
bliwie panom ekonomom i administratorom dóbr naszych dziedzicznych Rzeszowa 
i Głowowa etc., teraz i na potem będących, także wójtom, burmistrzom i wszystkiej 
starszyźnie miasta naszego Głowowa. Iż my, pobożną intencją Franciszka Słoniny, 
mieszczanina i poddanego naszego głowowskiego, naszym i sukcesorów naszych 
imieniem, których tym przywilejem naszym do dotrzymania tej woli naszej obligu-
jemy i zupełny consens dajemy na to, aby mógł w księgach miejskich głowowskich 
lubo rzeszowskich grodzkich albo consystorskich plac swój dziedziczny Wącławka 
nazwany, między placem Smolarzewskim z jednej, a drugim od samego wału przy 
samej plebanii głowowskiej z drugiej strony leżący, na fundację Xiędza promotora 
różańcowego przy kościele farnym głowowskim przez formalną erekcję być mające-
go, zapisać i prawem kościelnym wolności duchownej szczycącym się zawsze podbić 
i podać. Na tymże placu domek dla tego promotora różańcowego swoim kosztem 
fundować i wystawić z ogródkiem, jaki się na tym placu pomieścić może. Także dla 
większej wygody i zupełniejszej subsystencji tegoż promotora różańcowego, trzech 
ćwierci na wschód słońca leżących poczynających się od ogrodów plebańskich od 
ulicy poprzecznej, a ciągnących się ku lasu, z prawej strony od miedzy Łukasza 
Warchoła, mieszczanina i poddanego naszego głowowskiego, z lewej zaś strony od 
miedzy Sebastiana Smolarza leżących, donacją zeznać uwalniając pomieniony plac 
i przerzeczone grunta od wszelkich powinności, podatków, czynszów i wszelkich po-
winności, tak zamkowych jak i miejskich. […] A ponieważ tenże poddany nasz na po-
mienionego Xiędza promotora różańcowego subsystencję złotych dwa tysiące sumy 
polskiej legować umyślił, tedy na to pozwalamy i onę na wszelkich dobrach miesz-
czan głowowskich zapisać i od nich wyderkaf kościelny płacić consens dajemy”24. 

Głogowianin Franciszek Kotula w swoim najobszerniejszym opracowaniu o Głowo-
wie – Głogowie Małopolskim napisał, że Słonina alias Żeglicki był bankierem i celowo 

24 AKMKr, A. off., vol. 170, s. 1003-1005.
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zmienił sobie brzydkie nazwisko na brzmiące bardziej po szlachecku25. Wydaje się to 
nietrafioną hipotezą. „Słonina” to najprawdopodobniej przydomek, który zaczął funkcjo-
nować jak nazwisko i sam fundator prebendy nie czuł wstydu z jego brzmienia. Zresztą 
przylgnął on nie tylko do Franciszka Żeglickiego, ale i do innych członków jego rodziny. 
Przydomek wskazuje, jakim zawodem parali się Żegliccy, niewątpliwie byli rzeźnikami. 
Franciszek Żeglicki przed wybuchem wojny dorobił się sporej fortuny i część pieniędzy 
lokował w zakup ziemi i placów budowlanych w miasteczku. Nawet wojna nie odebra-
ła mu całego bogactwa, dlatego zdecydował się na ufundowanie prebendy. Jednak nie 
znalazł on w Głogowie Małopolskim nikogo chętnego, kto w tych niepewnych czasach 
przyjąłby na siebie powinność wypłacania księdzu prowizji od kwoty legacji. W związku 
z tym pieniądze znowu powędrowały częściowo do bogatego mieszczanina rzeszow-
skiego Andrzeja Aleksego Passakiewicza i częściowo do Żydów rzeszowskich26. 

Duchownym, który przyjął obowiązek promotora różańcowego w Głogowie 
Małopolskim, był pleban z podrzeszowskiego Staromieścia ks. Pękoszowski. Przed 
księdzem Pękoszowskim na plebanii w Staromieściu służbę duszpasterską pełnił po-
chodzący z Głogowa Małopolskiego ks. Franciszek Piechowski. Wcześniej zabiegał on 
u zarządcy dóbr Lubomirskich Wojciecha Hołodyńskiego o przeniesienie go z parafii 
staromiejskiej do głogowskiej. „Za nóżki ścisnąwszy WMM. Pana i Dobrodzieja – pisał 
ks. Piechowski w liście z 22 września 1705 r. – uniżenie upraszam i ściskam nóżki, 
abyś chciał WMM. Pan i Dobrodziej auxiliarem podać manum mnie i słudze swemu do 
otrzymania wzwyż pomienionej plebanii głowowskiej”27. Ks. Piechowski doczekał się 
przenosin, 4 sierpnia 1706 r. został zatwierdzony na plebanii głogowskiej w miejsce 
zmarłego dotychczasowego plebana ks. Jerzego Mutaczewskiego. Co prawda w księ-
gach oficjałów krakowskich ks. Piechowski występuje pod imieniem Adalbertus, czyli 
Wojciech, ale ówczesna moda noszenia dwóch imion, dzięki której człowiekowi patro-
nowało aż dwóch świętych, pozwala domyślać się, że to ta sama osoba.

27 kwietnia 1706 r. gubernator zamku rzeszowskiego Franciszek Jan Kłosowski 
„przy prezencji P. Wojciecha Piechowskiego wójta na ten czas głowowskiego i sławet-
nych PP. rajców Stanisława Kaszubskiego, Michała Szewłogi, Walentego Wiechnickiego 
[i] burmistrza Małkiewicza, oddał […] kielich wszystek złoty […] i wotum białe serce, na 
którym imię Jezus [widnieje] do kościoła głowowskiego Najświętszej Panny na Piasku, 
który to kielich dał w moc urzędowi wzwyż pomienionemu głowowskiemu i następcom 
ich, aby o nim wiedzieli i w swojej mieli go dyspozycji i żeby Xięża plebani nie intere-
sowali się do tego kielicha bez pozwolenia miasta”28. Bardzo możliwe, że dar w postaci 
naczynia liturgicznego i wotum miał związek ze śmiercią Hieronima Augustyna Lubo-
mirskiego i został złożony przez Kłosowskiego na polecenie Konstancji Lubomirskiej 
w celu odkupienia jego grzechów. Od dnia, kiedy hetman rozstał się ze swym życiem, do 
momentu dokonania fundacji naczyń liturgicznych minął zaledwie tydzień.

Kościół na Piasku był drugą głogowską świątynią i poświęcono go Matce Bożej 
Śnieżnej. Nie znamy daty jego powstania, a wyżej cytowana wzmianka źródłowa in-
formuje o jego istnieniu po raz pierwszy. Kościół stał na piaszczystym pagórku na 
25 F. Kotula, Miasteczko na przykładzie Głogowa Małopolskiego i jego sąsiadów. Próba biografii, 

Rzeszów 1982, s. 40.
26 AKMKr, A. off., vol. 170, s. 1000.
27 Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, Archiwum Lubomir-

skich, fond 835, op. 1, spr. 1494, k. 39.
28 APRz, AmGM, sygn. 4, s. 77.
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zachód od miasteczka, stąd nazwa „na Piasku”. Znajdował się w nim obraz maryjny, 
który z czasem stanie się obiektem kultu religijnego. Kielich i wotum zostały przeka-
zane magistratowi, a nie plebanowi, w dodatku Kłosowski zastrzegł, aby ksiądz z ko-
ścioła farnego „nie interesował się” darami. Wynika z tego, że kościół na Piasku nie 
był kościołem filialnym parafii i nie znajdował się w jurysdykcji plebana. Domyślić 
się również można, że w nowym kościele nie było stałego duchownego, gdyż inaczej 
gubernator rzeszowski to jemu właśnie, a nie magistratowi powierzyłby dary. Ta-
jemnicą pozostanie, z czyjej inicjatywy wzniesiono kościół na Piasku, czy kazali go 
zbudować właściciele miasta, czy też sami mieszczanie.

W połowie 1715 r. rada miejska postanowiła przejąć do swojego budżetu 900 
zł polskich od synagogi rzeszowskiej z legacji Franciszka Słoniny na księdza bractwa 
różańcowego. Towarzyszył temu odpowiedni zapis w księgach wójtowskich: „Niżej 
podpisani z urzędów jak burmistrzowskiego tak wójtowskiego obywatele miasta 
Głowowa, imieniem całego miasta to wyraźnie zeznajemy, iż my z legacji niebosz-
czyków dobrodziejów piae memoriae naprzód Jgmci Xiędza Pękoszowskiego pleba-
na staromiejskiego i Franciszka Żeglickiego mieszczanina głowowskiego (który to 
dobrodziej i domek dla Xiędza kapelana zbudował swoim kosztem i pola ćwierci 
trzy oddał, na co jest consens i przywilej osobliwy od Jaśnie Wielmożnej Jejmci Pani 
Konstancji Lubomirskiej, na ten czas wdowy, którego przywileju jest copia w księ-
gach miejskich), zaciągnęliśmy na całe miasto tej sumy w potrzebie miejskiej złotych 
polskich dziewięćset w roku tysięcznym siedemsetnym piętnastym, od której sumy 
na każdy rok wyderkafu płacimy i nasi sukcessorowie płacić będą wiecznymi czasy 
Jmci Xiędzu promotorowi różańcowemu po złotych sześćdziesiąt i trzy, której sumy 
na całym mieście zostającej obligujemy się nigdy nie zgubić, ale od niej wyderkaf 
pomieniony wypłacać. Więc dla lepszej wiary i waloru ten instrument wydając przy 
przyciśnieniu pieczęci miejskiej rękami własnymi podpisujemy się. Anno et die ut 
supra Michał Małecki burmistrz z rajcami głowowskimi manu propria”29. 

Prowizja miała być wypłacana „wiecznymi czasy”, ale jak wiemy, nic co fizyczne 
nie jest wieczne. Nie zachowała się nawet księga wójtowska, do której deklarację 
wpisano, a jej tekst znany jest dzięki kopii sporządzonej dla księdza oficjała diece-
zji krakowskiej. Przejęcie części legacji prebendy należy traktować jak zaciągnięcie 
przez rajców miejskich pożyczki. Widocznie dochody z podatków miejskich spadły 
tak drastycznie, że burmistrz Małecki ze swoimi kolegami z magistratu zdecydowali 
się przyjąć na całe miasto zastaw pod tę kwotę. Odtąd to głogowscy rajcy mieli wy-
płacać siedmioprocentową prowizję dla księdza z bractwa różańcowego. W zamian 
za wyderkaf duchowny był zobligowany do następujących powinności:

1. We wszystkie niedziele oraz w święta związane z Matką Bożą przed ołtarzem 
różańcowym odprawiać śpiewaną mszę wotywną w intencji fundatorów, do-
broczyńców i wszystkich członków bractwa.

2. W dniu następnym po każdym święcie maryjnym odśpiewać wotum w inten-
cji założycieli, dobroczyńców i członków bractwa różańcowego.

3. Raz na kwartał odprawić specjalną mszę śpiewaną w intencji założycieli i do-
broczyńców.

4. Podczas uroczystości różańcowych, które wypadają w pierwszą niedzie-
lę października, odprawić wota dziękczynne przed ołtarzem różańcowym, 

29 AKMKr, A. off., vol. 170, s. 1002-1003.
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w ramach których ma odbyć się msza główna z kazaniem oraz procesja wokół 
kościoła30. 

Z czasem obowiązki te przejął pleban głogowski i on też stał się odbiorcą sum 
wyderkafowych. Informacja o tym pochodzi z 1775 r., ale najprawdopodobniej do 
ich przejęcia doszło dużo wcześniej. Do tego czasu zwiększyła się też suma kapitału 
fundacji do ponadtrzykrotności pierwotnej kwoty fundacji. Rozdrobniona ona była 
na wiele osób, co przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Sumy fundacyjne głogowskiego bractwa różańcowego oraz wypłaca-
ne z tego tytułu wyderkafy

Kwota fundacji Kontraktor Płacony wyderkaf
1000 złp Mieszczanie głogowscy 70 złp
2000 złp Synagoga rzeszowska wypłacana tylko część 70 złp
1000 złp Szumski, obywatel rzeszowski 70 złp
1000 złp Minslinski, obywatel rzeszowski wypłacana tylko część 35 złp
500 złp Jonasz, Żyd rzeszowski wypłacana tylko część 18 złp

Różne sumy Mieszczanie głogowscy 80 złp

Źródło: Archiwum Księży Zgromadzenia Misji w Krakowie, Initia et progresis ad praesens Sta-
tus Domus Glovoviensis, s. 658.

Kontraktorami wyderkafowymi były pojedyncze osoby, jak i całe grupy. Oprócz 
trzech mieszczan rzeszowskich, dwóch chrześcijan i jednego Żyda, pewne kwoty 
fundacji dzierżyli mieszczanie głogowscy oraz Żydzi rzeszowscy. Nie znajdujemy 
już wśród nich Andrzeja Aleksego Passakiewicza lub jego spadkobierców, widocznie 
jego kwota fundacji została przekazana dalej w inne ręce. Według wyliczenia, z ty-
tułu sprawowania obowiązków powierzonych przez fundatorów bractwa różańco-
wego, we wspominanym 1775 r. księdzu promotorowi należało się rocznie 343 złp, 
i to z uwzględnieniem, że z niektórych części kwot fundacji nie był wypłacany peł-
ny wyderkaf. Jednak rzeczywisty dochód wyniósł mniejszą sumę, bo kwotę 272 złp. 
Jej uzupełnieniem było 50 złp uzyskane z uprawiania pola przekazanego bractwu 
jeszcze przez Franciszka Słoninę alias Żeglickiego31. Łącznie był to dochód zbliżony 
do zysków czerpanych przez plebana z uposażenia ziemskiego nadanego mu jeszcze 
przez założyciela miasta Krzysztofa Głowę, które wynosiło, jak pamiętamy, 24 złote 
floreny, czyli inaczej dukaty i w 1775 r. obliczone zostało na 300 złp.

Po śmierci Hieronima Augustyna Lubomirskiego majątek rzeszowski i głogow-
ski pozostawał pod wspólnym zarządem trzech jego synów: Jerzego Ignacego, Jana 
Kazimierza i Aleksandra Jakuba. W 1722 r. młodzi książęta zdecydowali się podzielić 
latyfundium i wyodrębnić trzy niezależne majątki ziemskie. Dobra głogowskie zna-
lazły się wówczas w rękach Jana Kazimierza Lubomirskiego32. W 1727 r. poślubił on 

30 Archiwum Księży Zgromadzenia Misji w Krakowie (dalej: AKZM), Initia et progresis ad pra-
esens Status Domus Glovoviensis, s. 661.

31 Tamże, s. 663.
32 R. Borkowski, Dzieje Głogowa Małopolskiego…, s. 103-104.
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Urszulę z Branickich. Z czworga dzieci, które spłodziła para książęca, wieku dorosłe-
go doczekała tylko córka Maria. Nowy pan Głogowa Małopolskiego rozpoczął roz-
budowę kościoła na Piasku, chcąc uczynić z niego miejsce, do którego zaczną przy-
bywać liczni pielgrzymi. Miało to służyć rozszerzaniu się kultu Matki Bożej Śnieżnej, 
a pomocą w tym była wieść o leczniczych właściwościach wody w studni znajdującej 
się u podnóża pagórka, na którym wznosił się kościół. 25 kwietnia 1729 r. w księdze 
wójtowskiej Głogowa Małopolskiego zapisano, że zmarły Jan Kiesielowski, były lokaj 
książęcy, na cele religijne przekazał 100 zł. Zapis mówi, że lokaj „oddał na fundację 
kościoła Najświętszej Panny na Piasek złotych pięćdziesiąt, a drugą połowę sumy, 
złotych pięćdziesiąt, zlecił do bractwa świętej Anny w tutejszym kościele”33. Jest to 
pierwsza wzmianka w zachowanych źródłach na temat istnienia przy głogowskiej 
farze bractwa św. Anny.

W Rzeczypospolitej pierwsze bractwa św. Anny zaczęły powstawać pod koniec 
XVI w. w celu upamiętnienia Anny Jagiellonki34. O głogowskim bractwie św. Anny 
brak wzmianek w krakowskich księgach wizytacji biskupów i oficjałów. W doku-
mencie z 1775 r. na temat tego bractwa znajduje się następująca informacja: Con-
franternitas Sanctae Annae quae habet certas summulas capitalec inter oppidanos 
Glovovienses a quibus summulis Seniores Confranternitatis ab oppidanis annuas pro-
visiones percipiunt Domui autem nostrae quod annis juxta e similiter aecordatam cum 
illis innitam solvunt fll. 8035. Nie została wymieniona wartość fundacji, a jedynie kwo-
ta rocznej prowizji, która wynosiła 80 złp. Była ona wypłacana plebanom głogow-
skim. Fundację, tak jak poprzednie, mógł stworzyć jeden z mieszczan, a datek Jana 
Kiesielowskiego dodatkowo ją zasilił. Zresztą datków tych zapewne było więcej. Za 
prowizję, również wypłacaną metodą wyderkafu, plebani byli zobowiązani do nastę-
pujących powinności:

1. W dzień św. Anny odprawić przed ołtarzem jej poświęconym wotywną mszę 
śpiewaną.

2. W każdą tercję po Pięćdziesiątnicy, czyli w trzeci dzień po dniu Zesłania Du-
cha Świętego odprawić przed ołtarzem św. Anny wotywną mszę śpiewaną.

3. Co kwartał odprawić mszę śpiewaną z requiem, czyli z nabożeństwem żałob-
nym w intencji dobroczyńców i członków bractwa36. 

Nieznana również jest data powstania kolejnego głogowskiego bractwa, a mia-
nowicie Trójcy Świętej. W cytowanym już dokumencie z 1775 r. znajduje się jedynie 
informacja, że założycielem tego bractwa był mieszczanin głogowski Marcin Maza-
nek, który ufundował dla niego 2 tys. złp, a księżna Urszula Lubomirska dodała do 
nich kolejny tysiąc. Cała kwota była ulokowana u Żydów głogowskich, którzy rocznie 
wypłacali z niej 210 złp, co oznacza, że oprocentowana była na 7%, identycznie jak 
poprzednie fundacje37. Fakt, że to księżna, a nie książę dofinansował fundację może 

33 APRz, AmGM, sygn. 4, s. 745.
34 B. Kumor, Kościelne stowarzyszenia świeckich na ziemiach polskich w okresie przedrozbioro-

wym, „Prawo Kanoniczne” 1967, t. X, nr 1-2, s. 236.
35 AKZM, Initia et progresis…, s. 658: Bractwo św. Anny, które posiada pewne sumy kapitałów 

pomiędzy mieszczanami głowowskimi, które sumy starsi bractwa od mieszczan rocznych pro-
wizji domowi naszemu wypłacają zgodnie z poczynionymi ustaleniami zł 80.

36 Ibidem, s. 661.
37 Ibidem, s. 657.
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wskazywać na to, iż została ona założona po roku 1737, w którym Jan Kazimierz 
Lubomirski zmarł. Ksiądz pleban był zobligowany do dwóch obowiązków w ramach 
tej fundacji:

1. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca odprawić wotywną mszę z uwzględnie-
niem Sanctissimi, czyli z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i udzielić 
rozgrzeszenia.

2. Raz na kwartał odprawić mszę ze śpiewanym requiem za dobroczyńców 
i członków bractwa38. 

Jeszcze za życia Jana Kazimierza Lubomirskiego doszło do ufundowania przez 
Kaspra Makowskiego, miecznika chełmińskiego, przyjaciela księcia, kwoty tysiąca 
złp dla kościoła na Piasku. 5 czerwca 1735 r. książę wystawił dokument, w którym 
zezwalał przekazać całą sumę wójtowi głogowskiemu, z której siedmioprocentowa 
prowizja miała być wypłacana raz w roku na potrzeby kościoła Matki Bożej Śnież-
nej39. Z kolei 24 czerwca 1735 r. wójt Andrzej Chmielowski, podwójci Walenty Wiech-
nik i burmistrz Franciszek Sitkowski oraz dwaj starsi żydowskiego kahału Melech 
Abramowicz i Mosko Judowicz podpisali się pod zobowiązaniem, że od tego „tysiąca 
złotych censum alias prowizję corocznie złotych siedem od sta punktualnie […] od 
przyszłego święta św. Jana Chrzciciela w roku, da Bóg, przyszłym 1736 przypada-
jącego płacić, z całym miastem i kahałem […] Jmci Xiędzu prebendarzowi”40. Zatem 
fundacja ta miała stanowić prebendę dla księdza, który pełniłby posługę kapłańską 
w kościele na Piasku. Jednak suma ta była zbyt mała, żeby wystarczyła na utrzyma-
nie duchownego, z czego doskonale zdawał sobie sprawę Lubomirski. Dziesięć dni 
po wyrażeniu zgody dla Makowskiego, 15 czerwca 1735 r., wystawił swój testament, 
który zdradza jego plany. W pierwszym punkcie testamentu zapisał: „Kościół Naj-
świętszej Matki w Głowowie na Piasku, aby był zakończony. Zakrystia wymurowana 
i domek dla Xiędza wystawiony. Do tego kościoła oddać drzewo Krzyża Świętego, te 
co żona moja od JX. nuncjusza Paoluciego ma, oprawiwszy go w monstrancję srebrną 
pozłacaną i odpust na dzień znalezienia i podwyższenia Św. Krzyża w Rzymie wy-
jednać”41. Książę pragnął, aby w kościele na Piasku znalazła się relikwia Krzyża Św., 
którą Urszula Lubomirska dostała od nuncjusza apostolskiego Camillo Paolucciego. 
Relikwia miała dodatkowo jeszcze przyczynić się do zwiększenia ruchu pielgrzym-
kowego. Umieszczając sprawy kościoła już na pierwszym miejscu w swojej ostatniej 
woli, książę wyraźnie wskazał, że były one dla niego priorytetem.

Drugi punkt testamentu ujawnia, że to jego zamiarem było umieszczenie w ko-
ściele księdza prebendarza: „Jak budynek na Piasku stanie, osadzić w nim Xiędza 
pobożnego i wszystkie do tego kościoła należące rzeczy przekazać do zakrystii, i osa-
dzić kościelnego przysiężnego, aby tego wszystkiego pilnował i czysto trzymał”42. 
Lubomirski pomyślał także o zwiększeniu dochodów duchownego: „Że zaś z fundacji 
Jmć Pana Makowskiego nie jest diwidenda Xiędzu procentu [wystarczająca], zapisu-

38 Ibidem.
39 AKMKr, A. off., vol. 175, s. 584.
40 Ibidem, s. 591-592.
41 AGAD, Archiwum Roskie, sygn. 48, Testament Jana Kazimierza Lubomirskiego (brak pagi-

nacji).
42 Ibidem.
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ję na mieście Głowowie temu kościołowi złotych 1000, z której to sumy arendarze 
głowowscy rocznie siedemdziesiąt złotych pomienionemu Xiędzu oddawać będą”43. 
Obsługa pielgrzymów przez księdza musiała być zapewniona. Przecież nie mogli oni 
przybywać do Głogowa tylko po to, aby się pomodlić, należało im stworzyć możli-
wość uczestniczenia w mszy, co zalecał sam książę w testamencie, życząc sobie, „aby 
w tym kościele co dzień msza święta bywała, a litanie co sobota wieczór”44. Ksiądz 
musiał mieć swój dom, odpowiedni stały dochód i sługę kościelnego, wszak w za-
miarach Lubomirskiego kościół na Piasku miał stać się ważnym punktem na mapie 
pielgrzymkowej Rzeczypospolitej.

Jak wcześniej wspominano, książę zmarł prawdopodobnie w maju 1737 r., trud-
no orzec dokładniej, gdyż nie udało się dotarzeć do żadnego źródła dokumentujące-
go datę dzienną zgonu. Egzekutorem testamentu była jego żona. Urszula Lubomirska 
z energią zabrała się za realizację ostatniej woli męża. Co więcej, Kasper Makow-
ski również włączył się w jej działania, dokładając kolejne pieniądze do pierwotnej 
sumy. Można się domyślać, że Makowski nie robił tego tylko ze względu na pamięć 
o Lubomirskim, ale głównie z pobudek religijnych. Tak przynajmniej wynika z treści 
dokumentu erygującego prebendę: Magnificus Gaspar Jelit Makowski cultum et hono-
rem Beatissimae Virginis Mariae magis ac magis magis ampliare ac promovere sata-
gens Praebendam et Praebendarium in Ecclesia Filiali in Campis sive Arenis sub titulo 
ejusdem Beatissima Virginis Mariae ad Nives aedificata prope oppidum Glowowo45. Akt 
prebendy został zatwierdzony 7 lipca 1738 r. przez dziekana kapituły krakowskiej 
Michała Wodzickiego. Suma legacji wzrosła w akcie trzykrotnie w porównaniu do 
tej, którą na początku przeznaczył Makowski, a powiększył Lubomirski. Urszula Lu-
bomirska do kwoty 2 tys. złp dołożyła 3 tys., a Makowski dał kolejny tysiąc. W ten 
sposób suma fundacyjna wyniosła 6 tys. złp i dawała 420 złp rocznego dochodu. 
Połowę kapitału wzięli na wyderkaf mieszczanie głogowscy, drugą połowę wziął 
Antoni Skarbek, podkomorzy sandomierski. Mieszczanie głogowscy, jak głosi cytat, 
zabezpieczyli pieniądze „na domach, gruntach, polach, towarach i wszelkiej fortunie” 
swojej, natomiast Skarbek na własnych dobrach ziemskich: Breń, Szafranów, Łysa-
ków, Łysakówek, Zakrzów, Kuźki, Wola, Rzeczyca i Bąków46. 

Kasper Makowski nie ograniczył się tylko do datku pieniężnego. Jeszcze w maju 
1738 r. wykupił on od mieszczan głogowskich Jadwigi i Piotra Dudzińskich za 230 zł 
pole, które przeznaczył dodatkowo na uposażenie księdza prebendarza47. Jak widać, 

43 Ibidem, punkt czwarty testamentu.
44 Ibidem.
45 Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu (dalej: AAPrz), Fundacja prebendy w kościele na 

Piasku w Głogowie, sygn. 683, s. 3-4: Wielmożny Kasper Makowski herbu Jelita dla coraz 
większego rozszerzania i propagowania kultu i czci Błogosławionej Dziewicy Marii, zdecy-
dował się utworzyć prebendę dla prebendarza w kościele filialnym w Polu lub na Piasku pod 
wezwaniem tejże Błogosławionej Dziewicy Marii Śnieżnej, zbudowanym blisko miasteczka 
Głowowa.

46 Por. R. Sawa, Akt erekcyjny prebendy kościoła Matki Bożej Na Piasku w Głogowie Małopolskim 
[w:] Matka Boża Głogowska. Dzieje – kult – przesłanie, red. E. Gigilewicz, ks. S. Zych, Lublin 
2011, s. 64-74.

47 AKMKr, A. off., vol. 175, s. 608-609: 10ma mensis maii anno 1738. Przed urzędem niniejszym 
stanąwszy osobą swoją sławetny Piotr Dudziński z małżonką swoją Jadwigą zeznał dobrowol-
nie i rzetelnie. Iż mając pola ćwierć żadnym długiem niezawiedzioną, leżącą między innymi z 
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Makowski był jednym z dobrodziejów kościoła na Piasku, równie ważnym jak Jan 
Kazimierz Lubomirski i jego żona. Całkowicie błędnym jest jednak przypisywanie 
mu budowy samego kościoła, dokonanej podobno jeszcze w 1670 r., które to pojawia 
się w niektórych opracowaniach48. Sugerowane ono jest nazwiskiem Makowskiego 
jako głównego fundatora prebendy, lecz skąd wziął się rok 1670, tego nie udało się 
dociec. Prawdopodobnie data ta wynika z przekazów ustnych, które niestety nie są 
ścisłe, zważywszy, jak wiele czasu minęło od chwili powstania kościoła49. Jak już 
wspomniano, najwcześniejsza data informująca o istnieniu kościoła to rok 1706, 
w którym ufundowano do niego naczynia liturgiczne.

Niestety, w źródłach pisanych nigdzie nie napotkano nazwiska pierwszego księ-
dza prebendarza w kościele na Piasku. Na pewno wpływ na jego wybór miała Urszu-

jedną stronę ćwierci Hutnikowskich, a z drugą wdowy Małeckiej ku cegielni Pańskiej, przedał 
za konsensem Pańskim za sumę złotych dwieście trzydzieści Wielmożnemu Jmci Panu Ma-
kowskiemu, miecznikowi chełmińskiemu, którą to ćwierć pola ex pia legatione na fundację 
oddał pomieniony Wielmożny Jmć Pan Makowski dla Jmci Xiędza prebendarza zostającego 
przy kościele Najświętszej Panny Śnieżnej na Piasku w mieście Głowowie.

48 B. Bąk, Dzieje parafii Trójcy Przenajświętszej w Głogowie Małopolskim w latach 1946–2006, 
Kraków 2011, s. 66, 105; J. Krawiec, Zarys historii parafii Głogów, Głogów Małopolski 2006, 
s. 11-12; tam podany jest rok 1673.

49 O tym, jak powstawała tradycja związana z tworzeniem wizji przeszłości Głogowa Małopol-
skiego, pisał Franciszek Kotula: Mój ojciec, Walenty, właściwie to prosty człowiek, rzemieślnik 
małomiasteczkowy, mistrz ciesielski, był ciekawym w tym sensie, że dużo czytał. I nie tylko 
dowiadywał się u starszych od siebie – zmarł w wieku prawie lat 83 – co dotyczyło przeszło-
ści tego maleńkiego kręgu świata, w którym się obracał od dziecka: Głogowa i okolicy. Zaś 
centrum tego jeszcze nie kręgu, ale krążka, była północno-zachodnia część Głogowa, gdzie 
znajdował się dawny zamek Lubomirskich, klasztor, folwark zwany dworem, cmentarz z ko-
ściółkiem i cudowną wodą oraz maleńka osada – ni to przedmieście, ni przysiółek, względ-
nie przyfolwarczna osada – Piasek. Cokolwiek wiedział o tym „krążku”, przekazywał synom. 
W tym względzie ciekawość równą ojcu objawiałem przede wszystkim ja. Pamiętam, jak roz-
ciekawiony, już po II wojnie światowej, obszedłem z ojcem cały ten teren, w czasie której to 
przechadzki wszystko poznałem z autopsji. Całą tę wiedzę zapisałem i narysowałem w formie 
planików i mapek. Uzmysłowiłem sobie później, tak ojciec, jak i ja byliśmy KRONIKARZAMI [wy-
różnienie w oryginale – P.B.]. Z tą różnicą, że jeśli on całą swoją wiedzę przekazywał słownie, to 
ja pisemnie, tworząc w ten sposób źródło. Uzupełnione później innymi jeszcze wiadomościami. 
Zdarzyło się, że gdzieś ok. roku 1970 biskup przemyski polecił proboszczom zebranie wszystkich 
wiadomości o parafii, kościołach, kaplicach i figurach, o życiu religijnym itp., opisanie tego w 
kronice parafialnej i przesłanie kopii do kurii. Głogowski proboszcz [ks. Bolesław Puzio] znalazł 
się w kłopocie. Materiałów w kancelarii plebańskiej prawie żadnych, tedy udał się do najstar-
szych mieszczan o tradycyjne przekazy. I stwierdził – kompletną niewiedzę. Nikt w miasteczku 
nie umiał mu nic powiedzieć. Inaczej – zupełny zanik tradycji. Dopiero wobec tego zwrócił się do 
mnie – przez kogoś skierowany – o głogowską tradycję. Ja po prostu pożyczyłem mu moje zapi-
ski, a jest ich sporo. Dopiero ode mnie, a ściśle to od Walentego Kotuli za moim pośrednictwem, 
dowiedział się tego, co mu było potrzebne. On zdaje się nie przekazał tego kronice, a tylko kurii 
w Przemyślu. Kolejny proboszcz [ks. Stanisław Ujda], po nagłej śmierci ks. Puzio, znowu się do 
mnie zwrócił po głogowską tradycję. Dopiero ten napisał historię i w końcu tablicę umieścił w 
przedsionku kościoła. Tradycja została nie tylko uratowana, ale i przekazana dalszym pokole-
niom. (Cyt. za: F. Kotula, Mówią mity, s. 1-3, rękopis w zbiorach Miejsko Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Głogowie Małopolskim). Zatem nie kwerenda źródłowa, ale tradycja spowodowa-
ła, że na tablicy umieszczonej w głogowskim kościele parafialnym rok 1670 został wskazany 
jako domniemany czas fundacji kościoła na Piasku.
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la Lubomirska, jako pani tutejszych włości. Na swym dworze, tak jak inni polscy ma-
gnaci, miała duchownego, który mógł jej pomagać w wyszukiwaniu odpowiednich 
kandydatów. Pewne informacje na temat prebendarza znajdują się w głogowskiej 
księdze wójtowskiej. W 1739 r. Szymon Tracz z Wysokiej Głogowskiej pożyczył Paw-
łowi Marcowi, „obywatelowi głowowskiemu”, 100 zł, jednak nie zażądał ich zwrotu, 
a znalazł dla nich inne przeznaczenie. „Pomieniony Szymon Tracz z Wysoki – czy-
tamy w księdze – wiecznymi czasy zapisał na Piasek Najświętszej Pannie, na które 
złotych sto zapisał się był Paweł Marzec na ćwierci swojej własnej i interes dawał 
od roku 1739 Jm X. prałatowi na Piasek”50. 100 zł Tracza powiększyło więc legację 
prebendy i zostało zabezpieczone na ziemi Marca, który odtąd miał wypłacać rocz-
nie 7 zł prowizji. Wymieniony ks. prałat był niewątpliwie pierwszym prebendarzem, 
księżna Urszula zatem musiała dokonać dobrego wyboru. Ofiara Tracza nie była je-
dyną, inny mieszkaniec Wysokiej, Sebastian Pasierb w sierpniu 1742 r. kazał zapisać 
w księdze „leguję i oddaję wiecznymi czasy na Piasek do kościoła Najświętszej Panny 
Maryi Śnieżnej, na fundację organisty”, kolejne 100 zł. Pieniądze trafiły do głogowia-
nina Franciszka Koguta na wyderkaf wynoszący rocznie, tak jak wszystkie inne, sie-
dem procent51. Przykład, który dał Kasper Makowski i właściciele dziedziczni mia-
sta, posłużył do działania również dla zwykłych ludzi. Dzięki tej legacji wiadomo, że 
mszom odprawianym w kościele na Piasku towarzyszyły dźwięki organów.

Urszula Lubomirska troszczyła się o rozwój Głogowa Małopolskiego. Z jej inicja-
tywy postawiono na rynku dwie kolumny. Na jednej z nich znalazła się figura Matki 
Bożej, na drugiej święty Florian, który miał chronić miasto przed pożarem. Księżna 
poleciła również rozebrać stary, drewniany ratusz, zbudowany jeszcze w czasach Mi-
kołaja Spytka Ligęzy i na jego miejsce wybudować nowy, murowany. Zadbała także 
o wzniesienie nowego budynku dla podopiecznych szpitala dla ubogich, który rów-
nież został zbudowany z cegły52. Ale największą jej inwestycją była fundacja kolej-
nego głogowskiego kościoła na Polach. Nazwa ta wywodzi się od miejsca, w którym go 
wzniesiono, czyli na części obszarów rolnych należących do dworskiego folwarku. Ko-
ściół został wybudowany w latach 1763–1766 i poświęcony św. Wincentemu à Paulo 
i św. Urszuli. Jego budowa związana była ze sprowadzeniem do Głogowa Małopol-
skiego w 1762 r. księży misjonarzy ze Zgromadzenia Misji św. Wincentego à Paulo.

O początkach pobytu księży misjonarzy opowiada cytowany już dokument 
z 1775 r., który powstał przy okazji wizytacji głogowskiej parafii. W polskim tłuma-
czeniu jego wstęp brzmi następująco: „Jaśnie Oświecona Wielmożna Urszula z Bra-
nickich Lubomirska, księżna Świętego Cesarstwa Rzymskiego, ostatnia z rodu Jaksów 
Gryfitów, w roku 1762 powziąwszy zamiar pożytkowania owoców pracy misjonarzy, 
zwróciła się do domu brzozowskiego, zatem ja, Jakub Konstanty Erykowski, podów-
czas przełożony domu brzozowskiego, wraz ze swymi towarzyszami z tego domu, 
wielebnym Józefem Niewiarowskim i wielebnym Jakubem Gierkiewiczem, z błogo-
sławieństwem Boga i dla Jego chwały, rozpoczęliśmy misje w Głogowie”53. 

Po zakończeniu misji księża przeprowadzili spowiedź wielkanocną, podczas 
której wydało się, jak mało poddani księżnej rozumieją swoje praktyki religijne. Gdy 

50 APRz, AmGM, sygn. 4, s. 779.
51 Ibidem, s. 848.
52 R. Borkowski, Dzieje Głogowa Małopolskiego…, s. 173-177.
53 AKZM, Initia et progresis…, s. 655.
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o wszystkim dowiedziała się Lubomirska, podjęła, jak jej się zdawało, jedną z naj-
ważniejszych w swoim życiu decyzji. Postanowiła, że wybuduje w Głogowie Małopol-
skim księżom misjonarzom kościół oraz dom Zgromadzenia Misji. „Przeto poruszona 
koniecznością i pożytkiem wspomniana księżna – informował dalej ks. Erykowski 
– chcąc by jej poddani nie żyli bez znajomości zasad chrześcijańskich i na zawsze 
mieli pouczenie na czym ma polegać zbawienie duszy, zaproponowała ze szczerej 
troski zbudowanie tego domu”54. Co więcej, Urszula Lubomirska życzyła sobie, aby 
uczestnikami misji, które odtąd regularnie mieli przeprowadzać księża misjonarze, 
byli również poddani z dalszych okolic. Dlatego przy kościele miał zostać zbudowany 
dodatkowo dom misyjny, w którym przybysze znaleźliby nocleg i wyżywienie. „Jako, 
że nie tylko najbliżsi okoliczni mieszkańcy owoce pracy misjonarzy mieli odbierać 
– przedstawiał tę sytuację ks. Erykowski – lecz zaprawdę, aby wszyscy, tak świeccy, 
jak i duchowni, zwłaszcza ci, którzy troszczą się o duszę, aby dla odbierania nauk 
rekolekcyjnych, aby mieli zawsze otwartą bramę oraz aby stół był dostępny”55. Na-
stępnie ks. Erykowski zaznaczał: „Dlatego dom ten ma mieć charakter domu rekolek-
cyjnego i od innych domów Zgromadzenia naszego ma się wyróżniać” (w oryginale: 
Quapropter Domum hanc sub charactere Domus Recollectandorum, ab alias domibus 
nostrus Congregationis vocari et distinqui ipsi placuit)56. Głogowski dom Zgromadze-
nia Misji wyróżniał się więc tym od pozostałych jego siedzib zlokalizowanych w Rze-
czypospolitej, że powstał przy nim specjalny dom rekolekcyjny.

Całość zabudowań składających się na kompleks księży misjonarzy obejmo-
wała więc trzy elementy: jednonawowy kościół z wieżą bramną i sygnaturką, kryty 
dwuspadowym gontowym dachem, położony po prawej stronie kościoła dwukondy-
gnacyjny dom rekolekcyjny połączony z kościołem gankiem, który zapewniał bezpo-
średnie przejście i drugi dom, również dwukondygnacyjny, stojący w kilkumetrowej 
odległości od kościoła po jego lewej stronie. Były to budowle murowane i ustawione 
frontem do głównej elewacji pałacu. Istnieje opis kościoła wykonany w 1786 r., gdy 
w Głogowie Małopolskim przebywała komisja dokonująca spisu inwentarzowego. 
Według opisu, „ten kościół murowanymi słupami i drewnianymi sztachetami ze-
wsząd otoczony jest, z cegły palonej wybudowany i ma wzdłuż 13, a wszerz 5 ¾ 
sążni (23 i 10 m). Dach pokryty jest gontami, dwie wieże zaś żelazną blachą. Podłoga 
marmurowym kamieniem wykładana, drzwi zaś do tego kościoła są podwójne […] 
drewnianym wszelako zawiera się [je] tylko drągiem. […] W kościele znajduje się 
6 okien i trzy z cegieł murowane postumenty. […] Cały budynek kościoła jest skle-
piony, tylko z sufitem wapnem wyrzucanym. […] Wielki ołtarz formuje się z obra-
zu wielkiego Najświętszej Panny ku ściany blisko przystawionego, malowanego na 
drzewie z pozłacanymi ramami, na którym sukienka miedziana pozłacana. […] Na 
samym wierzchu nad obrazem Najśw. Matki jest obraz św. Wincentego à Paulo. Po 
prawej stronie jest prosty ołtarz w murze z obrazem św. Urszuli, pod której obrazem 
znajduje się mały obrazek Przemienienia Pańskiego. Po lewej stronie taki sam się 
znajduje ołtarz z obrazem Anioła Stróża. W środku kościoła po prawej stronie jest 
ambona drewniana”57. 

54 Ibidem.
55 Ibidem.
56 Ibidem.
57 AAPrz, Documenta respicienta jura et Ecclessiae parochialis in Głogów, sygn. 684, s. 79-80
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Sprowadzenie do Głogowa Małopolskiego księży misjonarzy wiązało się nie tylko 
z wybudowaniem dla nich kompleksu mieszkalno-misyjno-świątynnego, ale również 
ze stworzeniem fundacji przynoszącej księżom dochody. Suma fundacji wyniosła 54 
tys. złp, z której rocznie wypłacano 2700 złp prowizji. Niestety, sam akt fundacji nie 
zachował się i jedynym źródłem wiedzy o niej jest wzmiankowana wizytacja z 1775 r. 
Kwota prowizji miała dać utrzymanie dla pięciu duchownych, którzy mieli zamiesz-
kać w głogowskim domu Zgromadzenia Misji. Kapitał fundacji został zabezpieczony 
na dobrach głogowskich, co zostało zarejestrowane w księgach grodzkich sandomier-
skich. Oprócz fundacji głównej, Lubomirska ufundowała dodatkowo sumę 10 tys. złp 
z dochodem rocznym 500 złp, z przeznaczeniem na odnawianie i remonty zabudowań 
misjonarskich, ich kościoła oraz pozostałych dwóch głogowskich kościołów. Suma fun-
duszu remontowego również została ulokowana u mieszczan głogowskich, co, podob-
nie jak kapitał główny, także zostało zapisane w księgach grodzkich w Sandomierzu58. 
Na swoje utrzymanie księża misjonarze otrzymali jeszcze gospodarstwo, które znajdo-
wało się z tyłu za zabudowaniami. W jego skład wchodziła stodoła, stajnia, obora, spi-
chlerz i komórka, a z głogowskiego folwarku wydzielono księżom 19 mórg pola oraz 
2,5 morgi ogrodu. Przydzielono im również dwóch chłopów pańszczyźnianych, którzy 
pracowali na ich rzecz trzy dni w tygodniu59. 

Ulokowanie obu kwot na wyderkafy w Głogowie Małopolskim było dużym 
zastrzykiem pieniędzy dla mieszczan. Tak jak to działo się przy poprzednich fun-
dacjach religijnych, pieniądze zostały rozdzielone wśród kupców i rzemieślników, 
którzy na rzecz ich zabezpieczenia dawali pod zastaw swoje domy i ziemię. Mogli 
obracać pieniędzmi, pomnażając je w dowolny sposób z obowiązkiem wypłaty wy-
znaczonej rocznej prowizji. Pewną część pieniędzy wzięła „synagoga głogowska”, co 
oznacza, że tym razem Żydzi nie negocjowali w pojedynkę, a wzięli swoją część na 
cały kahał. Sprowadzenie więc do Głogowa Małopolskiego księży misjonarzy miało 
zatem nie tylko wymiar religijny, ale i gospodarczy. W dodatku, przybywający na mi-
sje wierni zatrzymywali się na pewien czas w miasteczku i obsługa ich także stawała 
się źródłem zysków dla tutejszych mieszczan.

Zanim jeszcze ukończono budowę, Urszula Lubomirska przekazała księżom mi-
sjonarzom opiekę duszpasterską w całej parafii. „W roku 1763 po zawarciu porozu-
mienia z Wielce Wielebnym Wojciechem Dwojakowskim, poprzednim proboszczem 
parafii głowowskiej – relacjonował dalej ks. Erykowski – Jaśnie Oświecona Założy-
cielka powiększyła fundację dodając do niej beneficjum parafialne, którego patronat 
objął osobiście Wielce Wielebny Wizytator na ten czas będący, a przeniesienie owe 
wpisane jest do akt ziemskich warszawskich przez Jaśnie Oświeconą Wielmożną 
Mariannę Radziwiłłową miecznikową Wielkiego Księstwa Litewskiego, jedyną córkę 
Wielmożnej założycielki, pozostającą jej prawą i bezpośrednią dziedziczką wszyst-
kich dóbr włości głowowskiej”60. Ksiądz Wojciech Dwojakowski został przeniesio-
ny na plebanię do nieodległej Mrowli, fakt ten został urzędowo zatwierdzony od-
powiednim wpisem przez Marię z Lubomirskich Radziwiłłową, która w tym czasie 
na stałe mieszkała w Warszawie. Misjonarze otrzymali również prawa do prebendy 
kościoła Matki Bożej Śnieżnej, co zostało także zatwierdzone przez właściwą władzę, 

58 AKZM, Initia et progresis…, s. 655-656.
59 R. Borkowski, Dzieje Głogowa Małopolskiego…, s. 187.
60 AKZM, Initia et progresis…, s. 656.
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tym razem duchowną. „Które połączenie w jedną całość z fundacją – oznajmiał ks. 
Erykowski – zostało zgodnie z prawem zaaprobowane przez Wielmożnego Jaśnie 
Oświeconego Kajetana Sołtyka biskupa krakowskiego, księcia siewierskiego. Dla 
wzmocnienia i zabezpieczenia całości w tym samym wyżej wymienionym roku, ja Ja-
kub Konstanty Erykowski, jako pierwszy przełożony tego domu, a zarazem zarządca 
głowowskiego kościoła parafialnego, zgodnie z prawem kanonicznym, otrzymałem 
w zarząd całość parafii wraz z własnościami należącymi do kościoła prebendalnego 
na Piaskach”61. 

Zgodnie zatem z relacją ks. Erykowskiego, księża misjonarze zajęli się posłu-
gą duszpasterską we wszystkich trzech głogowskich kościołach, przejmując w ten 
sposób dochody z wszystkich fundacji religijnych, począwszy od uposażenia ple-
bana ufundowanego jeszcze przez założyciela miasta, a skończywszy na funduszu 
zapewniającym im utrzymanie. Suma całkowitego rocznego dochodu księży misjo-
narzy w 1775 r. wynosiła 4494 złp i oprócz prowizji z fundacji religijnych składały 
się na nią jeszcze dochody z kolędy parafialnej, uroczystości odpustowych i mszy 
odprawianych w ramach osobistych intencji62. Wśród wyszczególnionych w źródle 
dochodów zwraca uwagę brak prowizji z fundacji Tomasza Abramowicza z 1695 r. 
Cech krawiecki cały czas działał w Głogowie Małopolskim, a więc zrzeszeni w nim 
rzemieślnicy, którzy, jak pamiętamy, mieli decydować o losie fundacji Abramowi-
cza, powinni być zainteresowani jej utrzymaniem. Niestety, nie wiadomo, jakie były 
jej dalsze losy. Od początku miały miejsce różne perturbacje w związku z pożarem 
nieruchomości, na których fundacja była zabezpieczona. Być może przepadła ona 
wskutek działań wojsk szwedzkich na początku XVIII w.

Ostatnia fundacja religijna, która powstała w Głogowie Małopolskim w XVIII w., 
została wpisana do miejskiej księgi wójtowskiej. Jej akt spisano 28 sierpnia 1772 r. 
„Niżej podpisana Urszula ostatnia z domu Jaxów Branickich – głosi dokument – nie-
gdy JO. Jana Kazimierza na Wiśniczu i Jarosławiu Hrabi, Xiążęcia Lubomirskiego, 
małżonka pozostała wdowa, […] oświadczam niniejszym zapisem, iż chcąc tak mojej, 
jako i JO. Marii Xiężny Radziwiłłowej, córki mojej z przerzeczonym JO. Xiążęciem Ja-
nem Kazimierzem Lubomirskim spłodzonej, duszom wczesne przed Majestatem Bo-
skim obmyślić wsparcie, tudzież duszy JO. niegdy męża mego uczynić pomoc, nazna-
czam i zapisuję sposobem wyderkafu Jmci Xiędzu Jakubowi Erykowskiemu, Domu 
Głogowskiemu Xięży Misjonarzów przeze mnie razem z kościołem nowo wybudo-
wanego Superiorowi i następcom Jego, tudzież całemu przerzeczonemu Domowi, 
sumę zł polskich tysiąc pięćset, każdy złoty po groszy 30 rachując i komputując, a to 
na gruncie, czyli na półplacach dwóch, pierwszym narożnym przy ulicy Rzeszow-
skiej od sukcesorów Szymcia Berkowicza, a drugim zaś koło tego półplacku strony 
od starozakonnych Herska Abramowicza i żony jego Esterki”63. Żydowscy arendarze 
mieli księżom misjonarzom z kwoty 1500 złp co rok wypłacać roczną prowizję w wy-
sokości 105 złp. W zamian za te pieniądze księża zobowiązani byli do odprawienia 
śpiewanej mszy św. w dniu zadusznym, za dusze całej rodziny książęcej. W dokumen-
cie Urszula Lubomirska uroczyście zapewniała: „sukcesorów moich i miasta Głogowa 

61 Ibidem.
62 Ibidem, s. 662-663.
63 Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział II, zespół 464, Księgi gruntowe z obszaru apela-

cji krakowskiej, sygn. 124, s. 2.
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Dziedziców, obliguję i obowiązuję razem niniejszym zapisem moim, wzmiankowa-
nego Jmć Xiędza Erykowskiego, następców Jego i cały Dom Xięży Misjonarzów Gło-
gowskich” odprawiania wzmiankowanych mszy. Magnatka, dziedziczka Głogowa Ma-
łopolskiego, skoligacona z jednym z najbardziej znaczących rodów Rzeczypospolitej, 
była przekonana, że umieszczając ten zapis w księdze miejskiej, uprawomocni go do 
tego stopnia, iż nikt nie zapomni o modłach w intencji spokoju jej duszy oraz duszy jej 
męża i córki. Chciała, aby msze odprawiane były „po wieczne czasy”. Dzisiaj, po upły-
wie 250 lat od tego wydarzenia, gdy przegląda się szeleszczące strony księgi, można 
stwierdzić, że już tylko Historia może upominać się o pamięć o tych, co odeszli.

Niestety, księża misjonarze, pomimo wielkich nadziei Urszuli Lubomirskiej, nie 
przetrwali w Głogowie Małopolskim długo. Zgromadzenie Misji zostało zlikwidowa-
ne w 1782 r. dekretem cesarza Józefa II, już po pierwszym rozbiorze Rzeczypospoli-
tej. Skarb austriacki w 1786 r. przejął ich majątek i chociaż były to budynki sakralne, 
przeznaczono je na potrzeby świeckie. Austriacy w kościołach lokowali zazwyczaj 
różnego rodzaju magazyny, z kolei w głogowskim kościele urządzono stajnię dla 
koni oddziału jazdy austriackiej, tworzącej tutejszy garnizon, a w domu rekolekcyj-
nym zakwaterowano żołnierzy. Obok koni w kościele przechowywano dla nich siano 
i słomę. W 1803 r. ktoś niebacznie zaprószył ogień i kościół wraz z dawnym domem 
rekolekcyjnym spłonął, zamieniając się w ruiny. Ocalał jedynie dom mieszkalny księ-
ży, który służył jako kwatera dla oficerów. Przetrwał on do dzisiaj, chociaż obecnie 
znajduje się w rękach prywatnych. Natomiast ruiny zostały bezmyślnie rozebrane 
w roku 192964. W ten sposób fundacja, która miała być dziełem życia księżnej Urszuli 
Lubomirskiej, niestety obróciła się wniwecz.

Dzieje bractw i fundacji religijnych w Głogowie Małopolskim na przestrzeni 
dwustu lat przedstawione w niniejszym artykule świadczą o bogactwie życia ducho-
wego tego małego miasta położonego na Podkarpaciu. Ich powstawanie było inspiro-
wane zarówno ze strony właścicieli miasta, jak i z pobudek samych mieszczan. Życie 
duchowe łączyło wszystkich, wpływało na kształt wspólnoty, pobudzało do dobro-
czynności i decydowało o postawach małomiasteczkowej społeczności. W chwilach 
prosperity wyzwalało chęć dzielenia się z innymi swoimi dobrami, w momentach 
pauperyzacji nakierowywało myśli w stronę Boga, który w nadziei mieszczan mógł 
odwrócić ich los. Bogactwo życia duchowego niosło ze sobą wiele wartości, które 
miały ogromny wpływ na życie zwykłych ludzi.

64 R. Borkowski, Dzieje Głogowa Małopolskiego…, s. 396-397.
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Abstract

Charitable organizations and confraternities  
in Glogów Malopolski from 16th to 18th century 

From its founding in 1570, rich religious life bloomed in Glogów Malopolski. The 
town was founded by Krzysztof Glowa bearing the ‘Jelita’ coat of arms, who had also 
initiated and funded a wooden parish church. In the following decades of the town’s 
existence, new owners founded new religious charitable organizations. Mikolaj Spy-
tek Ligeza, at the beginning of 1630s, founded a hospital for the poor, which also 
had a religious undertone. Various guilds were founded in the town, including but 
not limited to: craftsmen, shoemakers, butchers and tailors guild and their statutes 
prove that craftsmen organized themselves also in the religious life, as they had their 
own altars in the parish church. At the end of the 17th century, due to an individual’s 
initiative, a new charitable organization was founded, thanks to which a priest who 
performed his duties at the tailors’ altar could earn a living. The beginning of the 
18th century brought a great northern war and with it death and destruction. This 
caused the piousness of the town’s people to rise. A confraternity of the Holy Rosary 
was founded along with a new church located at the so-called ‘Piasek’. The church 
displayed a painting of the Salus Populi Romani, which with time became famous for 
its boons which then led to veneration. A well was set up in the vicinity of the church 
and its water was rumored to have healing properties. The next confraternity to start 
its activity near the church was the confraternity of St. Anne. It was founded by the 
townspeople. The third confraternity to be founded was confraternity of the Holy 
Trinity, which had its fund financed by the townspeople and by a new owner of the 
town Urszula Lubomirska, maiden name Branicka. In the 1760s Urszula brought Vin-
centians to Glogow Malopolski. She built them a brick church combined with a mis-
sion and another building which became their residence. The sum she funded had 
enough withdrawn monthly to support five priests on the premises. Additionally, the 
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duchess made sure that the missionaries took over the spiritual duties in the other 
two churches in Glogow – the parish one, and the one located in the so-called ‘Piasek’. 
Missionaries resided in Glogow for only 20 years, as in the 1780s the confraternity 
did no longer exist. The residential buildings and the church were taken over by the 
invader’s government. At the beginning of the 19th century the church alongside the 
mission burned down, and in the interwar period the ruins were cleared out. Only 
one small residential building was left standing. The article demonstrates how the 
lives of the townspeople of the old Glogow Malopolski were deeply intertwined with 
religion.
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Kultura ludowa Rzeszowiaków  
przełomu XIX i XX wieku – wybrane zagadnienia

Streszczenie

Przedmiotem niniejszej pracy jest region Rzeszowszczyzny z wyróżnieniem 
grupy Rzeszowiaków, w jej wytworach kultury ludowej, ze szczególnym naciskiem 
na folklor taneczny. Celem jest przede wszystkim próba ukazania i przybliżenia pod-
stawowych, charakterystycznych, a zarazem najistotniejszych aspektów, pozwalają-
cych na mówienie o regionie Rzeszowszczyzny, a idąc dalej, samych Rzeszowiaków, 
jako odrębnym regionie, pod względem tańca, stroju, muzyki i obrzędów.

Kultura ludowa okres swojego największego rozkwitu przeżywała w XIX wie-
ku. Miało to związek przede wszystkim z procesem uwłaszczania chłopów, na po-
szczególnych terenach ziem polskich pod różnymi zaborami przebiegającym nieco 
odmiennie. Przełom wieków XIX i XX można uznać za jej moment szczytowy, okres 
międzywojenny – schyłkowy.

Zjawisko tańca ludowego w Polsce jest dość skomplikowane. Do początku XX 
wieku taniec traktowany był jako sztuka użytkowa, wypływał z naturalnego funk-
cjonowania wsi i wpisywał się w jej codzienność. Do tego okresu niewiele jest spe-
cjalnych opracowań w dziedzinie tańca ludowego. Po II wojnie światowej kultura 
ludowa została uznana za ważny nurt tradycji narodowej, za jeden z istotnych czyn-
ników dla tworzenia się ówczesnej kultury. Zostały podjęte rozmaite, prowadzone 
na szeroką skalę badania nad historycznym procesem jej rozwoju, nad materialnymi 
i duchowymi formami jej przejawiania się.

Słowa kluczowe: 
taniec, Rzeszowiacy, kultura ludowa, folklor, Rzeszów 
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Słowo wstępne

Przedmiotem niniejszej pracy jest region Rzeszowszczyzny z wyróżnieniem gru-
py Rzeszowiaków, w jej wytworach kultury ludowej, ze szczególnym naciskiem 
na folklor taneczny. Autor zdaje sobie sprawę, że niniejsza praca nie wyczer-

puje w żaden sposób zagadnień poruszanych w poszczególnych jej częściach – i nie 
taki też jest jej zamysł. Celem jest przede wszystkim próba ukazania i przybliżenia 
podstawowych, charakterystycznych a zarazem najistotniejszych aspektów, pozwa-
lających na mówienie o regionie Rzeszowszczyzny, a dalej – samych Rzeszowiaków, 
jako o odrębnym regionie, pod względem tańca, stroju, muzyki i obyczajów. 

Folklor taneczny Rzeszowszczyzny jest zjawiskiem nader zróżnicowanym 
i wieloaspektowym. Skupienie się tylko na terenach wokół Rzeszowa, jego najbliż-
szej okolicy, z jednej strony pozwala omówić go w sposób dość staranny, ale jedno-
cześnie nie umożliwia ukazania najważniejszych różnic (a często i wielu aspektów 
wspólnych), jakie występują na terenie całej Rzeszowszczyzny – a właśnie takie po-
równania może w pełni uświadomiłyby czytelnikowi specyfikę regionu.

Zjawisko tańca ludowego w Polsce jest dość skomplikowane. Do początku XX wieku 
taniec traktowany był jako sztuka użytkowa, wypływał z naturalnego funkcjonowania 
wsi i wpisywał się w jej codzienność. Do tego okresu niewiele jest specjalnych opracowań 
w dziedzinie tańca ludowego. W oparciu o szczątkowe źródła mówiące o wyglądzie form 
tanecznych, ich przebiegu i roli, jaką spełniały w obrębie ówczesnego życia społecznego, 
wydaje się, że dużą rolę w doborze i w przekazie opisywanych tańców w różnego rodzaju 
późniejszych opracowaniach odgrywali sami ich autorzy. Nie mamy pewności, czy zostały 
spisane i przedstawione wszystkie tańce znane w określonym środowisku na przestrzeni 
określonego wycinka czasowego i czy uwzględniają one wszystkie ich najbardziej repre-
zentatywne formy. Może dojść do sytuacji, w której późniejsi autorzy, nie mający bez-
pośredniego kontaktu z folklorem tanecznym, mylnie interpretują i wprowadzają swoje 
rozstrzygnięcia, tym samym przyczyniając się do utrwalania mylnych pojęć i wyobrażeń 
o folklorze tanecznym, jego formach i rozwoju. Oczywiście trudno jest utrzymywać, że 
repertuar taneczny wsi był czymś raz na zawsze skodyfikowanym i nie podlegał ewolu-
cji. W ramach lokalnych społeczności, a nawet u pojedynczych tancerzy dochodziło do 
zróżnicowań wariantów wykonawczych, a inwencja twórcza tych tancerzy, ich wyobraź-
nia i improwizacja przyczyniały się do ciągłych przeobrażeń. Każde wykonanie jakiegoś 
tańca mogło skończyć się nową wariacją taneczną w ramach przyjętych kanonów i tym 
samym modyfikować te kanony. Podobnie rzecz miała się z przyśpiewkami i muzyką.

W różnych okresach ostatnich dziesięcioleci podejmowano mniej lub bardziej 
ambitne próby utrzymywania przy życiu folkloru tanecznego. Odbywało się to 
przede wszystkim za sprawą różnego rodzaju zespołów tanecznych. Jednak nawet 
najbardziej rzetelne zaangażowanie może kończyć się ułomną próbą rekonstrukcji 
i sztucznym tworem scenicznym oderwanym od jego faktycznych treści, z których 
wyrastał. Takie wysiłki poświadczają, że folklor taneczny zachowuje swoją formę 
i funkcje tylko w swoim pierwotnym, naturalnym środowisku. Przeniesiony na scenę 
staje się widowiskiem i zaczyna wieść swój własny żywot.

Grupy rekonstrukcyjne, próbujące odtwarzać nie tylko taniec w formie trady-
cyjnej, ale i stwarzać, może nie tyle warunki, co odpowiedni, adekwatny do tamtych 
czasów nastrój czy klimat, poprzez wykorzystywanie odpowiedniej scenerii i angażo-
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wanie doświadczonych muzyków, nie są w stanie odtworzyć folkloru w jego postaci 
uznawanej umownie za pierwotną. Najbardziej staranne próby odzwierciedlania i na-
śladowania nie pozwolą nam powrócić do warunków, w których folklor w sposób na-
turalny się kształtował. Folklor taneczny na współczesnej scenie żyje własnym życiem: 
rozwija się, przybierając najróżniejsze formy wyrazu artystycznego, czasami niezwy-
kle zaskakujące. Ma wieloraką przydatność użytkową i adaptowany jest przez różne 
środowiska zależnie od ich potrzeb. O ile wynika to ze świadomego działania autorów 
takich przedsięwzięć i podyktowane jest chęcią przybliżenia co raz to nowym pokole-
niom odbiorców tradycji ludowych w nowocześniejszej, bardziej przystępnej dla nich 
formie, to jest to do przyjęcia. Część jednak interpretacji scenicznych, roszczących so-
bie prawo do bycia odwzorowaniem w niezmienionej, jedynej, prawdziwej i nieska-
żonej postaci tańca ludowego, i tak siebie określających, a faktycznie poddających go 
daleko idącym modyfikacjom, może wnosić różnorakie zagrożenia i wprowadzać nie-
potrzebnie sprzeczne wyobrażenia przy budowaniu wizerunku folkloru tanecznego 
dawnej wsi.

Cechy regionu
Teren Rzeszowszczyzny to obszar obejmujący część Kotliny Sandomierskiej 

ujętej w widłach dwóch rzek: Sanu i Wisłoki. Rzeki te stanowią jednocześnie granice 
Rzeszowszczyzny na wschodzie1 i zachodzie, a ciągnąc się dalej aż do łuku Karpat, 
częściowo także na południu. Ze względu na stosunkowo duże terytorium, ludność 
zamieszkująca te ziemie nie stanowiła pod względem etnicznym jednolitego tworu. 
Można co prawda mówić o pewnych cechach wspólnych, takich jak zwyczaje związa-
ne z obrzędami, częściowo wspólny folklor muzyczny i taneczny2, ale różnice w języ-
ku, strojach czy też budownictwie pozwoliły na wyodrębnienie trzech grup etnogra-
ficznych: Rzeszowiaków, Lasowiaków i Pogórzan.

Interesującą nas tu grupę Rzeszowiaków umieszcza się geograficznie w pasie po-
między Pogórzem Karpackim a Kotliną Sandomierską, wzdłuż miejscowości na linii 
Ropczyce – Rzeszów – Łańcut – Przeworsk. Jest to obszar obecnych powiatów: łańcuc-
kiego, w dużej mierze przeworskiego, rzeszowskiego, a także części powiatów jaro-
sławskiego, strzyżowskiego i ropczycko-sędziszowskiego. Etnograficznie od północy 
graniczą Rzeszowiacy z Lasowiakami, od południa natomiast z Pogórzanami. Jest to 
teren tzw. Rynny Podkarpackiej, niezalesiony – w przeciwieństwie do Puszczy San-
domierskiej i wciąż jeszcze z dobrymi glebami lessowymi, inaczej niż na Pogórzu Kar-
packim. Usytuowanie geograficzne, a także fakt, że w tym regionie krzyżowały się dwa 
ważne szlaki handlowe: z Krakowa przez Przemyśl aż do Kijowa oraz z Sandomierza na 
Węgry, spowodowały rozwój osadnictwa ludności napływowej, co nie pozostało bez 
znaczenia dla charakteru regionu i miało istotny wpływ na jego wewnętrzne zróżnico-
1 Według Franciszka Kotuli, Lasowiacy, jako jedna z grup etnicznych wyodrębniona na Rze-

szowszczyźnie, zamieszkiwali także obszar prawobrzeżny Sanu wzdłuż rzeki Tanew, aż 
pod Janów Lubelski na północy i Biłgoraj na wschodzie. F. Kotula, Z Sandomierskiej Puszczy. 
Gawędy kulturowo-obyczajowe, Kraków 1962, passim. Więcej na temat prób zdefiniowania 
obszaru zasiedlonego przez Lasowiaków znaleźć można m.in. w: K. Ruszel, Leksykon kultu-
ry ludowej w Rzeszowskiem, Rzeszów 2004, s. 211-215.

2 Zob. A. Haszczak, Folklor taneczny ziemi rzeszowskiej, Warszawa 1989, s. 3.
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wanie kulturowe. W wyniku procesów migracyjnych nastąpiło mieszanie się różnych 
światopoglądów, zwyczajów, a ich asymilacja i przyswajanie przez ludność rdzenną 
nadały regionowi cechy wielokulturowości, co pozwoliło mu tym samym przyjąć swo-
isty, pełen naleciałości z innych regionów charakter.

Kształtowanie się odrębności kultury ludowej Rzeszowiaków było wielowieko-
wym procesem społeczno-historycznym. Sieć wsi na tym terenie powstała w wyniku 
zapoczątkowanej w XIV i XV w. akcji osadniczej i wkrótce, przybywający z Zachodu kolo-
niści zdominowali pierwotne podłoże osadnicze będące pod wpływem ludności ruskiej3.

Mocny akcent etniczny został wprowadzony za sprawą ludności napływowej 
z Małopolski i z Mazowsza, ale także ze Śląska, Łużyc i Saksonii – przybywająca stam-
tąd ludność miała słowiańskie pochodzenie, ale była mocno zgermanizowana, co miało 
istotny wpływ na późniejsze kształtowanie się charakteru regionu. Rzeszowiacy stano-
wili grupę wtórną, powstałą w wyniku wymieszania się różnorodnego elementu etniczne-
go. Oprócz ludności ruskiej i polskiej sprowadzono tu kolonistów niemieckich […], którzy 
zamieszkali dziewięć wsi w okolicach Łańcuta. Był to element, jak się uważa, słowiański 
ze Śląska, Łużyc i Saksonii, który z czasem uległ polonizacji, ale jeszcze do XVII wieku 
księgi wiejskie w tych wsiach pisane były w języku niemieckim4. Pamięć o pochodzeniu 
niemieckim w niektórych wsiach pozostawała długo żywa i podnoszona była do rangi 
czegoś kulturowo wyróżniającego ponad innych mieszkańców okolicznych wsi. Należy 
pamiętać, że na terenach zamieszkiwanych przez Rzeszowiaków świadomość wspól-
noty często ograniczała się jedynie do kilku wsi, a niekoniecznie wynikała z poczucia 
świadomości odrębności jakiejś większej grupy etnicznej, do której mieli przynależeć5.

W XIX wieku, u mieszkańców terenów wokół Rzeszowa, Łańcuta czy Przewor-
ska, zaczęło zaznaczać się poczucie wyższości wynikające zapewne z lepszej sytuacji 
ekonomicznej ludności wiejskiej tych obszarów. 

Stosunkowo żyzne gleby były podstawą rozwoju rolnictwa. Duże znaczenie ekono-
miczne miało tez tkactwo, przede wszystkim płóciennictwo, w mniejszym stopniu sukien-
nictwo, które od XVI do XIX w. było we wsiach w okolicy Łańcuta i Przeworska najpow-
szechniej wykonywanym rzemiosłem, zachowującym pod względem organizacji dużą 
niezależność od cechów miejskich. Po uwłaszczeniu […], tkactwo stanowiło podstawowe 
źródło zarobkowania sporej części mieszkańców wsi. Szeroki udział tkaczy w lokalnych 
władzach samorządowych jest jednym ze świadectw ich wysokiej pozycji społecznej. Pro-
cesy osadnicze, pomyślny rozwój gospodarki rolnej oraz chłopskiego przemysłu tkackie-
go kształtowały cechy społeczne Rzeszowiaków, wśród których pewną rolę odgrywało 
poczucie wyższości czy też dominacji w stosunku do sąsiadujących od północy Lasowia-
ków, zamieszkujących znacznie uboższe tereny dawnej Puszczy Sandomierskiej6.
3 K. Ruszel, Leksykon kultury..., s. 356.
4 A. Karczmarzewski, Charakterystyka regionu. Rzeszowiacy [w:] A. Haszczak, Tańce rzeszow-

skie, Rzeszów 2012, s. 10.
5 Rzeszowiaków, jako grupę etnograficzną, wyróżnił i na ich odrębność kulturową zwrócił 

uwagę jako pierwszy Jan Stanisław Bystroń w latach dwudziestych XX wieku. Wobec braku 
miejscowej nazwy na ludność zamieszkującą ziemie położone na obszarze prawobrzeżne-
go dorzecza dolnego Wisłoka oraz lewego brzegu Sanu, mieszkańców tego niewielkiego 
regionu kulturowego, skupionego wokół Rzeszowa jako jego centrum, określono mianem 
Rzeszowiaków. Zob. K. Ruszel, Leksykon kultury…, s. 355-356.

6 Ibidem, s. 356.
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Wprowadzenie no-
wych form osadniczych za 
sprawą ludności napływo-
wej niosło ze sobą szereg 
istotnych zmian w upra-
wie roli czy budownictwie. 
Niwowy układ gruntów 
został zastąpiony ukła-
dem łanowym, który był 
bardziej regularny i po-
zwalał na efektywniejsze 
plony. Pojawiały się wsie 
o układzie łańcuchówki, 
gdzie główną oś stanowiła 
zazwyczaj droga wiejska, 
często biegnąca wzdłuż 
jakiegoś cieku wodnego 
(doliną rzeki, potoku). Na 
całej długości wsi, w jed-
nym kierunku, ciągnęła się 
zabudowa. 

Prostopadle do dro-
gi odchodziły łany, pasy 
gruntu poprzedzielane polnymi dróżkami dojazdowymi. Dzięki zastosowaniu 
nowego sposobu uprawiania roli i wprowadzaniu nowych rozwiązań technolo-
gicznych, pozwalających na znaczne zwiększenie wydajności upraw, podniósł się 
poziom majętności Rzeszowiaków. Poziom ten był dużo wyższy niż w przypadku 
innych mieszkańców Rzeszowszczyzny. Na lepszą sytuację mieszkańców wsi w tym 
regionie miało także wpływ sąsiedztwo dużych ośrodków handlowych, takich jak 
Rzeszów, Jarosław czy Przeworsk. Także duży odsetek ludności żydowskiej, zajmu-
jącej się przeważnie handlem, nie pozostawał bez znaczenia dla zasobności portfela 
poszczególnych mieszkańców, ale i dla ekonomii całego regionu.

Wzrost zamożności wsi w pierwszych latach po uwłaszczeniu sprzyjał dynamicz-
nemu rozwojowi kultury ludowej i kształtowaniu się jego podstawowych form, uzna-
wanych później za najbardziej charakterystyczne dla Rzeszowiaków. Rozwój Rzeszowa 
jako ośrodka życia gospodarczego oraz politycznego regionu, był ważnym czynnikiem 
kształtującym świadomość odrębności u mieszkańców tego terenu. „Osobowość” grupy 
etnograficznej przejawiała się w określonych cechach ideowych, przede wszystkim re-
ligijnych oraz politycznych Rzeszowiaków7. 

Czynnikiem kształtującym świadomość odrębności u mieszkańców terenów wo-
kół Rzeszowa był z pewnością rozwój tego miasta i wzrost jego gospodarczego i po-
litycznego znaczenia dla regionu. Powstawanie ponadregionalnych ośrodków kultu 
religijnego (Kalwaria Pacławska, Borek Stary, Hyżne, Rzeszów), do których masowo 

7 Ibidem, s. 357-358.

Mapa przedstawiająca obszar zamieszkiwany przez Rzeszo-
wiaków oraz strefę ich wpływów wraz z sąsiadującymi z nimi 
Lasowiakami.
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pielgrzymowano podczas popularnych odpustów czy innych większych uroczystości 
kościelnych, sprzyjało konsolidacji społeczeństwa i jego samookreślaniu. Gęsta sieć 
miasteczek, które pełniły funkcje ośrodków targowych, będących miejscem szerokich 
spotkań, wymiany nie tylko towarów, ale i idei, skupiając wspólnoty ludzi z okolicz-
nych wsi podkreślało ich odrębność, pozwalało identyfikować i nadawało tożsamość.

Jedną z podstawowych takich idei, oddziaływającą na wieś rzeszowską, była po-
lityczna idea kształtującego się pod koniec XIX wieku ruchu ludowego. 

W trakcie zjazdów chłopskich komitetów wyborczych w lipcu 1895 r. utworzono 
w Rzeszowie Stronnictwo Ludowe, będące pierwszą partią chłopską na ziemiach pol-
skich. Mieszkańcy wsi rzeszowskich masowo czytali prasę ludową, a wielu najbardziej 
zaangażowanych w działalność społeczną stale współpracowało z redakcjami i (w) 
przesłanych korespondencjach komentowało aktualne wydarzenia społeczne i gospo-
darcze. W działalność polityczną angażowali się lokalni przywódcy ruchu ludowego, 
biorąc aktywny udział w wyborach do galicyjskiego Sejmu Krajowego oraz Rady Po-
wiatowej w Rzeszowie. […] Podstawowym czynnikiem kształtującym świadomość naro-
dową mieszkańców wsi rzeszowskich były uroczyste obchody rocznic narodowych […]. 
Chłopi biorący udział w uroczystościach występowali w świątecznych strojach, będą-
cych jednym z ważniejszych elementów identyfikacji grupowej oraz wyrazem świado-
mości odrębności regionalnej8.

Warto wspomnieć także o charakterystycznym dla regionu sposobie i stylu bu-
downictwa. Obok stroju jest to jeden z ważniejszych wyróżników, pozwalający mó-
wić o odrębności grupy etnograficznej Rzeszowiaków. Mamy tu na myśli konstrukcję 
przysłupową, stosowaną w wiejskim i małomiasteczkowym budownictwie miesz-
kalnym. W konstrukcji tej część nośna parteru jest zdublowana. Część mieszkalna, 
posiadająca zrębowe ściany, nie utrzymuje ciężaru kondygnacji górnych, które to 
spoczywają na dodatkowych, zewnętrznych pionowych belkach (słupach) drewnia-
nych, tzw. przysłupach, połączonych poprzecznymi belkami9. Domy przysłupowe 
były zazwyczaj szerokofrontowe, posiadały symetryczną sień „na przestrzał”, która 
dzieliła część mieszkalną od gospodarczej. W Rzeszowskiem konstrukcja przysłupo-
wa występowała we wsiach w okolicach Rzeszowa, Łańcuta i Przeworska oraz poło-
żonych dalej na wschodzie okolicach Przemyśla10.

8 Ibidem, s. 358.
9 Pojawienie się na tym terenie konstrukcji przysłupowej jest związane zapewne ze sprawą 

osiedleńców ze Śląska i Łużyc, gdzie takie budownictwo występowało nieco wcześniej. Po-
trzeba wprowadzenia do rdzennego budownictwa tego stylu konstrukcyjnego mogła wią-
zać się z rozwijającym się w regionie tkactwem, które prowadzone było także na niewielką 
skalę jako działalność w domach co poniektórych rzemieślników. Zlokalizowany w głównej 
izbie warsztat tkacki wywoływał duże drgania, które mogły być zagrożeniem dla stabilno-
ści chałup o zwykłej konstrukcji.

10 Zob. K. Ruszel, Leksykon kultury…, s. 333. Andrzej Karczmarzewski pisze natomiast: Budow-
nictwo w okolicach Rzeszowa miało odmienny charakter niż to na innych terenach zamiesz-
kałych przez grupę zwaną Rzeszowiakami. Nie występował tu typ przysłupowy domów czy 
zamknięta w czworobok zagroda z tzw. „rynkiem”, charakterystyczne dla grupy łańcuckiej 
i przeworskiej. Nie stosowano także konstrukcji przysłupowej, jak to robiły dwie pozostałe 
grupy. A. Karczmarzewski, Charakterystyka regionu..., s. 13.



Kultura ludowa Rzeszowiaków przełomu XIX i XX wieku – wybrane zagadnienia 37

Chałupy Rzeszowiaków, o zrębowej konstrukcji ścian (drewniane belki położo-
ne były poziomo jedna na drugiej, specjalnie scalane ze sobą na narożach dla zacho-
wania stabilności konstrukcji), składały się z kilku pomieszczeń. Po jednej stronie 
sieni znajdowała się część mieszkalna, po drugiej – komory, czasem warsztat dla pra-
cy gospodarza. W zależności od położenia wsi, wielkości gospodarstwa, a co za tym 
idzie, zamożności gospodarza, ale i od sposobu gospodarowania i stylu życia rodziny 
chłopskiej, podział wnętrza chałupy i użytkowanie poszczególnych pomieszczeń nie-
co się różniły. 

Pierwotnie chałupy składały się tylko z izby bez sieni. Były one zamieszkiwane 
przez najbardziej zubożałą część społeczeństwa. Od początku XIX wieku budowano 
chałupy o dwóch podstawowych układach: jednotraktowym i dwutraktowym (ist-
niała jeszcze kategoria pośrednia – układ półtoratraktowy). Do najprostszych chałup 
jednotraktowych zalicza się te, które składają się z dwóch pomieszczeń, mianowicie 
sieni i izby. Niektóre chałupy posiadały trzy pomieszczenia, tj. centralnie położo-
ną sień, izbę po jednej stronie oraz komorę lub stajnię po drugiej stronie. Czasami 
w chałupach tego typu dodatkowo można wyróżnić boisko i sąsiek. Z kolei w chału-
pach dwutraktowych po jednej stronie sieni znajdowała się izba i alkierz, a po dru-
giej stronie komora i stajnia. W komorze, która miała rolę i spichlerza, i spiżarni, 
trzymano przyrządy potrzebne w gospodarce, a także różnego rodzaju pojemniki 
i skrzynie na zboże czy mąkę. Pod koniec XIX wieku komory zamieniano czasami 
na stajnię lub je dzielono, uzyskując w ten sposób dodatkowe pomieszczenie, które 
okazywało się być potrzebne wraz ze wzrostem gospodarstwa lub zmieniającymi się 
warunkami uprawy roli. Często przy modernizacji domów dobudowywano niewiel-
ką izbę zwaną alkierzem lub dzielono sień, by wyodrębnić pomieszczenie, które po 
przeniesieniu tam pieca miało spełniać funkcję kuchni.

Centralny (ze względu na znaczenie) punkt chałupy stanowiła izba. Znajdowa-
ły się tu m.in.: piec, stół, ławy, łóżka, skrzynia, w której trzymano odświętne stroje. 
W zamożnych domach izby zajmowały nawet do 40 m². Miało to znaczenie w przypad-
ku organizowania wspólnych prac, jak skubanie pierza, przędzenie czy inne. Wiadomo, 
że brała w nim udział większa liczba osób, zwłaszcza kobiet. Prace te często kończyły 
się „muzyką”, czyli tańcami11.

Dodać warto, że w późniejszym okresie charakterystyczną cechą dla Rzeszowia-
ków, szczególnie w południowej części regionu, było budowanie chałup z gankiem, 
czyli niewielką wnęką umieszczoną przed sienią, lub z tak zwaną galerią, będącą ro-
dzajem wydłużonego, zamkniętego balkonu, który okalał dom.

 Wysoki poziom materialny dostrzec można było w wyposażeniu domostw; za-
możność gospodarza miała wpływ na charakter i sposób wyposażenia wnętrza i wy-
strój chałupy: w bogatszych wsiach często urządzano je na sposób miejski. Znaleźć 
można było tam zdobione meble, kredensy, szafy, a nawet umywalki – był to sprzęt, 
którego w tradycyjnym wyposażeniu domu nie sposób było spotkać.

Obok tkactwa i uprawy roli oraz hodowli, jednym z podstawowych rzemiosł dla 
Rzeszowiaków było kowalstwo, przeżywające swój wzmożony rozkwit w drugiej po-
łowie XIX wieku i na początku XX wieku, a także młynarstwo, bednarstwo, szewstwo 
czy plecionkarstwo. Dla kobiet podstawowymi obowiązkami pozostawały czynności 
związane z przygotowywaniem pożywienia, a także prace przy oporządzaniu zwie-

11 Ibidem, s. 13.
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rząt, lżejsze prace polowe oraz szereg czynności związanych z utrzymywaniem funk-
cjonowania domostwa, naprawą ubioru, wystrojem i ozdobami (zarobkowo szyły, 
haftowały czy dziergały). 

W granicach grupy Rzeszowiaków wyróżnić można trzy podregiony: rzeszow-
ski, łańcucki i przeworski. Podział ten powstał na skutek zmian w sposobie noszenia 
się mieszkańców regionu, a także narastania różnic i odrębności folkloru tanecznego 
i muzycznego. Dotychczasową jednolitość w ubiorze, tańcu i pieśniach, pozwalającą 
mówić o wspólnych dla Rzeszowiaków w tym względzie cechach, zastąpiło zróżnico-
wanie, na skutek wykształcenia się w drugiej połowie XIX wieku trzech odmiennych 
typów odświętnego stroju regionalnego: rzeszowskiego, łańcuckiego i przeworskie-
go. Opis stroju podregionu rzeszowskiego będzie stanowił temat rozważań kolejnej 
części niniejszej pracy.

Ubiory Rzeszowiaków
Strój ludowy to jeden z najefektowniejszych elementów kultury wsi. Jego naj-

starsze formy i kolejne etapy rozwoju uzależnione były od wielu czynników, a przede 
wszystkim od warunków geograficznych i klimatycznych, typu gospodarki i stosunków 
gospodarczo-społecznych w danym regionie […]12. Nie pozostając w izolacji od wpły-
wów zewnętrznych, podlegał on ciągłym zmianom i przeobrażeniom. Często zapoży-
czał niektóre elementy ze stroju szlacheckiego, mieszczańskiego, ale także i z umun-
durowania wojskowego. Najstarsze formy stroju rzeszowskiego naśladowały ubiory 
szlachty i były wyrazem wysokich aspiracji społecznych mieszkańców najbogatszych 
wsi […]13.

Strój tradycyjny świadczył o przynależności do określonej grupy społecznej. 
O tym, jak ważne jest poczucie tożsamości, wspólnoty i możliwość identyfikowania 
się z jakąś kulturowo wyodrębnioną społecznością, jakimś terytorium czy choćby 
grupą ludzi, nie trzeba nikogo specjalnie przekonywać. Jedną z takich form identyfi-
kacji dla mieszkańców skupionych we wsiach okolic Rzeszowa było noszenie przez 
nich odświętnego ubioru przy okazji różnego rodzaju uroczystości kościelnych, pań-
stwowych, tych o charakterze patriotycznym czy rodzinnym. Był to ich wyróżnik, 
„deklaracja” przynależenia do określonej grupy – właśnie między innymi chęć utoż-
samienia się z jakąś wspólnotą, społecznością o zbliżonych poglądach, celach czy 
ideach, tworzący podregiony wyróżniające się w sferze folkloru obrzędami, muzyką, 
pieśniami, tańcem oraz strojem.

W latach 60-tych i 70-tych XIX wieku, na obszarze, na którym dotychczas no-
szono w miarę jednolity strój, wśród Rzeszowiaków zaczęły wyodrębniać się trzy 
główne podgrupy: przeworska, łańcucka oraz rzeszowska. Zakres terytorialny wy-
stępowania strojów noszonych przez podgrupę rzeszowską, będącą głównym przed-
miotem naszych zainteresowań14, wyznaczała Świlcza na zachodzie, Mrowla, Za-

12 E. Piskorz-Branekova, Polskie stroje ludowe, Warszawa 2005, s. 5.
13 K. Ruszel, Leksykon kultury…, s. 357.
14 Dla uproszczenia, ilekroć będzie mowa w tekście o stroju rzeszowskim, będziemy mieć na 

myśli jedną z trzech odmian strojów noszonych przez Rzeszowiaków obok stroju łańcuc-
kiego i przeworskiego. Podobnie rzecz będzie się mieć w przypadku opisywania w kolej-
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czernie oraz Terliczka na północy, 
od wschodu Łukawiec, Zalesie i Kiel-
narowa, a od południa Tyczyn, Ba-
bica i Czudec15. Granice te są do-
syć umowne: dotyczą one przede 
wszystkim obszaru, gdzie strój rze-
szowski występował w najczyst-
szej postaci i noszony był dość po-
wszechnie. Poza tymi granicami 
mamy do czynienia z mieszaniem 
się stroju rzeszowskiego ze stroja-
mi noszonymi przez sąsiadów i jego 
przenikaniem do innych podregio-
nów, gdzie zostawał dopasowywany 
i zmieniany na potrzeby tamtejszych 
mieszkańców. Zaznaczyć warto, że 
najmniejszą ekspansję i przenikanie 
stroju na dalsze obszary można za-
uważyć w kierunku wschodnim od 
Rzeszowa – silna pozycja ubioru no-
szonego wówczas przez mieszkań-
ców okolic Łańcuta, jako już w tym 
czasie wyodrębnionego stroju łań-
cuckiego, nie zostawiała zbyt dużo 
miejsca na wprowadzenie istotnych 
modyfikacji i elementów charaktery-
stycznych ze stroju rzeszowskiego.

Precyzyjne określenie granic tego terytorium okazuje się być niezwykle trud-
ne. Strój na przestrzeni lat zmieniał się, przeobrażał, następowała migracja ludności, 
a wraz z nią zwyczajów i strojów. Często bywało tak, że nawet w obrębie jednej, moc-
no rozciągniętej obszarowo wsi, noszono nieco już zmodyfikowane i różne odmiany 
tego samego stroju rzeszowskiego. Na przełomie XIX i XX wieku modnymi stały się 
dodatkowo elementy stroju krakowskiego, który wniósł pewne modyfikacje do stro-
ju rzeszowskiego, zwłaszcza jeżeli chodzi o ubiór kobiecy. 

 Szczytowy okres rozwoju stroju rzeszowskiego przypada na ostatnie lata XIX 
w. i pierwsze XX w. W czasie pierwszej wojny światowej przestano wyrabiać niektóre 
niezbędne do jego uszycia surowce (np. sukno), zubożała ludność nie zawsze mogła, 
a niekiedy nie chciała ponosić wysokich kosztów szycia stroju tradycyjnego. Szcze-
gólnie szybko zarzucili go mężczyźni, którzy w czasie wojny i w poszukiwaniu pracy 
podróżowali po świecie. Uważali oni strój ludowy za zbyt kosztowny i niepraktyczny 
w użyciu codziennym, bardzo szybko jego miejsce zajęła więc odzież wzorowana na 

nym rozdziale niniejszej pracy tańców z okolic Rzeszowa: oprócz tańców wspólnych dla 
Rzeszowiaków, czy powszechnie znanych na całej Rzeszowszczyźnie, naszą uwagę skupiać 
będą przede wszystkim te z okolic Rzeszowa (spójne ze strojami rzeszowskimi).

15 Zob. K. Ruszel, Leksykon kultury…, s. 359.

Stroje Rzeszowiaków – plansza poglądowa w Mu-
zeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.
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miejskiej. Kobiety okazały się bardziej konserwatywne. Zdarzało się, że ubiory według 
starej mody szyto jeszcze w okresie międzywojennym16.

Do połowy XIX wieku, zarówno męski, jak i kobiecy strój Rzeszowiaków był bar-
dzo zbliżony do stroju Lasowiaków. Od około połowy XIX wieku zaczął on ulegać 
przeobrażeniom; w ciągu następnych dziesięcioleci większa zamożność mieszkań-
ców podrzeszowskich miejscowości pozwalała wykorzystywać upowszechnianie 
się materiałów fabrycznych, takich jak tiule, muśliny, adamaszki, tkaniny jedwabne, 
wzbogacających ubiór odświętny, co m.in. doprowadziło do wyodrębnienia się stro-
ju Rzeszowiaków, a następnie nadania mu wiodącego, reprezentacyjnego dla regio-
nu charakteru.

Odmiana stroju określanego jako rzeszowski wykształciła się w II połowie XIX 
wieku, a ściślej w jego ostatniej ćwierci. O ile w starszym typie stroju dominowały ma-
teriały samodziałowe, to w nowszym fabryczne, z bogatszą gamą kolorów17. 

W skład tradycyjnego rzeszowskiego stroju kobiecego wchodziły: koszula, spódni-
ca zwana fartuchem, zapaska, gorset, katanka (lejbik), płótnianka, naramienna chusta, 
chustka na głowę, sznurowane buty, ozdoby w postaci korali i wstążek. Poniżej przed-
stawiona zostanie charakterystyka podstawowych elementów ubioru kobiecego18:

Koszula – zazwyczaj przeznaczano na nią dwa rodzaje tkaniny: len i bawełnę. 
Część górną koszuli szyto z cienkiego, dobrze wybielonego lnu (czasami z płótna ba-
wełnianego), na część dolną, tzw. nadołek, przeznaczano gatunkowo gorsze samodziały 
lniane. Koszula miała prosty rękaw, wszyty po przymarszczeniu w mankiet, zdobiony 
białym haftem o motywach roślinnych (z początkiem XX wieku używano także niebie-
skich i czerwonych nici). Podobne zdobienie występowało na kołnierzyku, w później-
szym wariancie na półkolistych kryzach przyszytych do niskiego kołnierzyka.

Spódnica – zwana fartuchem, szyta była z kilku rodzajów gładkich materiałów, 
głównie z płótna lnianego lub bawełnianego. Najczęstszym ich kolorem była zieleń, 
czerwień i błękit, czasem róż czy granat. Zdobione były dwiema wstążkami koloru ja-
śniejszego niż sama spódnica, naszytymi w odległości około 30 cm od skraju spódnicy.

Zapaska – najczęściej była płócienna, zakładana na spódnicę, nieco od niej krót-
sza, o prostym kroju, wykańczana dołem zakładkami. Od początku XX wieku bogato 
zdobione haftem dziurkowanym i płaskim o motywach kwiatowych lub roślinnych, 
wykonywanym białymi, czerwonymi albo niebieskimi nićmi.

Gorset – bodaj najbardziej efektowna część ubioru; wierzchni świąteczny ele-
ment stroju dziewcząt i młodych mężatek, noszony na przełomie XIX i XX wieku. 
Z początku szyty był z aksamitu czarnego, później także o innych kolorach: grana-
towym, zielonym, fioletowym lub bordowym. Miał proste przody i plecy, był dosyć 
obcisły, wcięty w pasie, z wycięciami pod szyją i pod pachami, od dołu wykończony 
zachodzącymi na siebie tzw. tackami. Z przodu sznurowany był tasiemką, ewentual-
nie zapinany na ozdobne haftki; zdobiony naszytymi białymi i srebrnymi koralikami 
lub cekinami, tworzącymi ornamenty roślinne i kwiatowe (motywy). Z czasem zaczę-
to używać kolorowych cekinów i koralików. W Staromieściu występowały bogatsze, 
bo dodatkowo pokryte kolorowym haftem. 

16 E. Piskorz-Branekova, Polskie stroje…, s. 128.
17 A. Karczmarzewski, Charakterystyka regionu..., s. 23.
18 Pamiętać trzeba, że występowały tu wyraźne różnice między strojem mężatek a strojem 

dziewcząt.
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Pierwowzorem dla gorsetu był kitlik (albo kiklik) – noszony przez szlachcianki 
w XVI wieku damski kaftanik podszyty sztywnym płótnem. Do jego uszycia wykorzy-
stywano sukno, jedwab lub adamaszek. Te z sukna dodatkowo obszywane były na 
brzegach czerwoną lamówką i zapinane na drobne guziczki.

Katanka – nazywana też kabatem lub kaftanem. Była to wierzchnia część od-
świętnego ubioru kobiecego, noszona na koszulę, głównie w jesieni i zimie, czasem 
w chłodniejsze dni lata. Była pierwotnie strojem mieszczańskim, później została za-
pożyczona i stała się modnym elementem stroju wiejskiego na przełomie XIX i XX 
wieku. Bogactwo odmian katanki wynikało z powszechnej już wówczas dostępności 
różnorodnych materiałów fabrycznych, takich jak płótna bawełniane, aksamity czy 
tkaniny wełniane. Jej odmianą noszoną w okolicach Rzeszowa był lejbik. Była to się-
gająca do bioder, płócienna lub wełniana kurtka z rękawami, luźniejsza, rozszerzana 
z boków u dołu, o charakterystycznej łukowato wydłużonej linii tyłu, zapięta z przodu 
na rząd drobnych guziczków. Lejbik szyty był z gładkich materiałów, czasem z cien-
kiego sukna, zdobiony aksamitnymi kolorowymi wstążkami po obu stronach zapięcia, 
u dołu, a także na rękawach. Na wstążkach przyszywano czasem cekiny oraz koraliki.

Płótnianka – zwana także płócienicą lub kamizelą. Było to wierzchnie okrycie 
sięgające do kolan, przeznaczone na zimne i słotne dni. Noszona przez mężczyzn, 
ale także i przez kobiety – ich krój nie różnił się, czasami tylko kołnierze płótnianek 
kobiecych obszywano czerwonym suknem lub zdobiono haftem. Płótnianka wyko-
nywana była z białego konopnego płótna i podszywana grubym materiałem wełnia-
nym. Była obcisła w plecach i pasie, a szeroka, luźna dołem, bez specjalnych ozdób; 
nie posiadała kieszeni, tylko dwa ukośne wycięcia z boku, umożliwiające wsunię-
cie dłoni. Miała niewielki stojący kołnierz; zapinana była początkowo na zakluczkę 
i drewniany kołeczek, później na jedną lub dwie haftki umieszczone na piersiach. Na 
początku XX wieku modne było zimowe wierzchnie okrycie typu sukmany, noszone 
przez kobiety, zwane szubą. Szyto ją z granatowego lub czarnego sukna, podbijano 
baranim futrem; końce rękawów oraz kołnierz obszywano czarnym barankiem.

Chusta – kwadratowa składana po przekątnej i zarzucana na ramiona (stąd też 
inna jej nazwa to plecówka). Mogła być noszona do katanki lub gorsetu. Wykonywana 
była z wełnianej, grubej materii i zazwyczaj zakończona frędzlami.

Chustka – zakładana na głowę, najczęściej kremowa, tiulowa bądź wełenkowa, 
zdobiona motywami kwiatowymi. Kobiety przykrywały nią czepiec. W chłodne dni 
nosiły je również panny. Warto w tym momencie zwrócić uwagę na uczesanie. Panny 
splatały włosy w warkocz lub w warkocze, czesząc je gładko z przedziałkiem pośrod-
ku. Ozdobami były przypięte u nasady warkocza bukieciki kwiatów oraz wpleciona 
w niego wstążka zawiązana w kokardkę. Po ślubie, w czasie oczepin, nakładano po 
raz pierwszy na głowę mężatki chamełkę, w której obręcz wkładano włosy i modelo-
wano tak, aby na czubku głowy powstał rodzaj okrągłego koczka, na który zakładano 
czepiec. Czepiec był nakryciem głowy zamężnych kobiet. Miał formę małej, okrągłej 
lub owalnej płaskiej czapeczki z podgiętym podwójnym brzegiem, przez który prze-
ciągano sznurek zwany trockiem, służący do ściągania i umocowania na włosach 
upiętych w kok na chamełce. Szyty był z bawełnianej tkaniny w prążki lub jedwabnej, 
gładkiej, aksamitu lub z atłasu. Czasami zdobiono go cekinami albo koralikami. Od 
święta okrywano go, zawiązywaną pod brodą lub nad czołem, przeźroczystą chustą 
tiulową, w dni powszednie był ukryty pod chustą lnianą, później zastąpioną przez 
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bawełnianą. Aż do początku XX wieku kobiety we wsiach małopolskich przestrzega-
ły, by nie pokazywać się z odkrytymi włosami, tj. bez tradycyjnego oczepienia.

Buty – były według wzoru polskiego; sznurowane trzewiki, z wysokimi chole-
wami w kolorze czarnym lub brązowym.

Korale – czerwone, prawdziwe, były jedną z najważniejszych ozdób. Stanowiły 
część wiana panny młodej. Noszono jednocześnie po kilka sznurów korali, z zasadą, 
że pośrodku znajdowały się korale największe, ku końcom – coraz drobniejsze. Czę-
sto doczepiano do nich dukaty lub talary z wizerunkiem Matki Boskiej albo srebrne 
krzyżyki.

Wstążki – jedwabne, zazwyczaj gładkie i jednobarwne; przypinane były do gor-
setu lub katanki (górnej, tylnej części), u dziewcząt były wplatane także we włosy.

Do podstawowych elementów rzeszowskiego stroju męskiego należy zaliczyć: 
płócienną koszulę, spodnie (tzw. sukiennaki), kamizelę, sukmanę, pas „krakowski”, 
buty, kapelusz (dwie jego odmiany).

Koszula – do końca XIX wieku na co dzień mężczyźni nosili koszule konopne 
albo lniane. Odświętnie natomiast używano przeważnie tkanin lnianych dobrze wy-
bielonych. Później coraz powszechniejsze stało się wykorzystywanie tkanin baweł-
nianych. Koszule były długie, sięgające czasem niemalże kolan, pod szyją wykończo-
ne stójką albo wykładanym kołnierzykiem. Te bardziej szykowne miały rozcięcie na 
piersi (zwane pazuchą), wzmacniane dodatkowo przez naszycie dwóch pionowych 
pasów płótna. Czasami na mankietach, kołnierzyku i przodach koszuli znaleźć moż-
na ozdobny haft.

Spodnie – (sukiennaki lub sukieniaki) były szyte z niebieskiego sukna o róż-
nych odcieniach. Początkowo były o prostych nogawkach, później, na wzór mody 
miejskiej, z nogawką zwężaną od kolana. Pierwsze sukiennaki były kupowane dla 
kawalera albo dla pana młodego do ślubu. Ich ozdobę stanowiła oblamówka. Była to 
naszyta z boku na udach aplikacja z czerwonego sukna w kształcie trapezu, zdobiona 
haftem. Podstawowym motywem zdobniczym na oblamówce były dwa symetryczne, 
stylizowane drzewka. Używano do tego cienkich, jedwabnych nici żółtych, kremo-
wych, niebieskich oraz zielonych.

Kamizela – szyto ją najczęściej z niebieskiego, cienkiego sukna, w tym samym 
odcieniu co spodnie. Była luźna, lekko wcięta w pasie, bez rękawów. Zajmożniejsi ich 
posiadacze podszywali je dodatkowo czerwonym, cienkim suknem, tak aby czerwo-
ne obszycie było zauważalne z wierzchu. Na przedniej jej części przyszywano rząd 
metalowych guzików i równolegle do nich zdobienia w postaci kulek krótko przy-
strzyżonej włóczki (tzw. kocasie). Po bokach kamizeli, na wysokości bioder, znajdo-
wały się kieszenie przykryte klapkami.

Sukmana – była to wierzchnia, odświętna odzież męska, uszyta z brązowego, 
grubego i sztywnego sukna. Wcześniej, przed połową XIX wieku, podobne sukmany 
posiadali już Lasowiacy. U Rzeszowiaków noszona była szczególne końcem XIX i po-
czątkiem XX wieku, kiedy to uważana była za szczególnie modny element męskiego 
stroju. Później zaczęła powoli zanikać. Sukmana przechowywana była w wielkim 
poszanowaniu i ubierana odświętnie. W okresie międzywojennym używana była 
jeszcze przy banderiach – były to orszaki konne asystujące podczas różnego rodzaju 
uroczystości patriotycznych, związanych z powitaniami czy pożegnaniami jakichś 
ważnych urzędników państwowych czy wybitnych osobistości. Pierwowzorem dla 
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sukmany był żupan, noszony przez zamożniejszych chłopów w XVIII wieku, a jesz-
cze wcześniej przez mieszczan w XVII wieku – był to jeden z podstawowych wyróż-
ników stroju Rzeszowiaków. Żupan przepasywało się czerwoną, wełnianą krajką, 
imitującą pas kontuszowy, nawiązując tym do stroju szlacheckiego, co niewątpliwie 
podnosiło rangę grup ludności, które je nosiły.

W okolicach Rzeszowa sukmana była wcięta w pasie i poszerzana od bioder, za-
pinana na haftki. Zdobiona była suknem jasnoczerwonym (czasem siwym), które wi-
doczne było na kwadratowych mankietach wywijanych na rękawy oraz na kołnierzu, 
na wyłogach. Krawędzie rozcięcia z przodu zdobił szlak złożony z czterech równole-
gle ułożonych sznurków, pomiędzy którymi znajdowały się ułożone w zygzak sznu-
reczki. Szlak zaczynał się na poziomie pasa, biegł w górę równoległe wzdłuż przodów, 
okrążał kołnierz wokół szyi i kończył w pasie po drugiej stronie. Do zdobień używano 
wełnianych nici – pęczki z wełny w kolorach czerwonym i żółtym albo czerwonym 
i białym. Sukmanę najczęściej kupowano do ślubu przyszłemu panu młodemu – uwa-
żano, że powinien już wystąpić w ubiorze, jaki nosili żonaci mężczyźni.

Pas – zwany był pasem krakowskim; stanowił ważną część męskiego ubioru 
i dla wielu przedmiot szczególnej dumy. Wytwarzany był z grubej skóry wypra-
wianej na biało. Jego długość wynosiła około 150-170 centymetrów, a szerokość 
5-7 centymetrów. Dzielił się na dwie części: opasującą i zwisającą. Część opasująca 
zdobiona była zielonym safianem, mosiężnymi kółkami, rzędami metalowych guz-
ków i luźno zwisającymi u boku pasa łańcuszkami. Koniec pasa, po zapięciu go na 
sprzączkę, przewijało się przez część opasującą tworząc pętlę przy lewym boku i po-
zwalało luźno zwisać do połowy uda. Pas zakładało się na wypuszczoną na spodnie 
koszulę; po I wojnie światowej upowszechnił się zwyczaj noszenia pasa na kamizeli. 
Nazwa „pas krakowski” wzięła się stąd, że był on wzorowany na pasach noszonych 
w okolicach Krakowa.

Buty – były to tak zwane „polskie” buty, z wysoką, sztywną cholewą. W okolicy 
kostki cholewa mogła być karbowana i układała się w harmonijkę. Czasami (w dni 
powszednie) noszono także buty „węgierskie” z wywijaną cholewką, mniej zgrabne 
i nie tak eleganckie.

Kapelusz – czarny, z filcowego materiału, o okrągłej i niezbyt wysokiej głów-
ce, z rondem natomiast dość szerokim. Często mówiono o nim: kapelusz „makowy”. 
Zdobiony był szeroką, aksamitną taśmą z naszytymi celuloidowymi płytkami i kora-
likami, lub kolorowymi sznurkami, których końce po opleceniu wokół główki opa-
dały na rondo kapelusza. W lecie noszono czasem kapelusze słomkowe: robione one 
były z plecionki z niedojrzałych źdźbeł żytnich. Ich główka była miękka, okrągła i ni-
ska, o płaskim denku, rondo (kania) szerokie, z tyłu lekko podwinięte.

Na przeważającym obszarze regionu stroje rzeszowskie wyszły z mody i prze-
stawały być noszone wkrótce po I wojnie światowej19. Dla stroju kobiecego wydaje 
się, że decydujący cios stanowiło rozpowszechniające się w regionie w okresie mię-
dzywojennym zainteresowanie strojami noszonymi w okolicach Krakowa. Barwny 
ubiór przyciągał uwagę i chętnie, na różny sposób modyfikowany, adaptowany był 
do potrzeb mieszkańców wsi rzeszowskiej. 

19 Nieco dłużej w dawnych strojach występowały starsze kobiety, przede wszystkim przy oka-
zji uroczystości kościelnych, szczególnie w okresie letnim. Zob. K. Ruszel, Leksykon kultu-
ry…, s. 360.
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Charakterystyka tańca okolic Rzeszowa
Nieodłącznym elementem życia dawnej społeczności wiejskiej był taniec. Wraz 

z muzyką i śpiewem towarzyszył zarówno przy różnego rodzaju wyjątkowych oka-
zjach, jak i podczas lub tuż po zakończeniu codziennych prac. Taniec spełniał funkcje 
obyczajowe i miał charakter użytkowy; związany z obrzędami podczas uroczystości 
rodzinnych, społecznych, był powszechny i mógł służyć podkreśleniu doniosłości ja-
kiegoś wydarzenia, ale przede wszystkim zabawie.

W ciągu całego roku zabawy taneczne mogły przybierać różne formy. Wiązało 
się to poniekąd ze zmianą pór roku i idącym za tym określonym rytmem prac w go-
spodarstwie. Wiosną i latem, głównie młodzi chłopcy i dziewczęta, zakończenie po-
szczególnych prac polowych (jak sianokosy czy kopanie ziemniaków) uświęcali śpie-
wem i zabawą. Szczególnie obchodzono zakończenie żniw – cały ceremoniał ścięcia 
ostatniego snopka i zaniesienia go do gospodarza, aby ziarno z niego wmieszał do 
przyszłorocznego siewu, kończyło się zaproszeniem żniwiarzy przez gospodarza 
na poczęstunek i zabawę z tańcami. Jesienne wieczory, kiedy to okazję do wspól-
nych spotkań dawały zbiorowe prace, takie jak skubanie pierza, kiszenie kapusty czy 
przędzenie lnu, młodzież wykorzystywała, aby potańczyć i na różne zabawy. Kalen-
darz kościelnych świąt także przyczyniał się do wyznaczenia intensywności zabaw: 
np. ostatnie dni karnawału stanowiły okazję do „wytańczenia się” przed zbliżającym 
się postem, którego bezwzględnie przestrzegano. 

Zimą, kiedy pracy było mniej, młodzież wieczorami organizowała potańcówki, 
zwane też „schadzkami” albo „muzykami”. Przeważnie odbywały się one u któregoś 
muzyka lub tam, gdzie była większa izba. Przychodziła młodzież z tej oraz sąsiednich 
wsi. Chłopcy szli po wsi, prosili rodziców, aby pozwolili dziewczętom iść „na muzykę”. 
Najczęściej dziewczęta i chłopcy oddzielnie przychodzili na zapowiedzianą zabawę20. 
Jeśli we wsi nie było „swojej muzyki” czy chociażby jednego muzykanta dobrze gra-
jącego na skrzypcach, wówczas zapraszano tych z najbliższych wsi. Dobrzy muzycy 
byli znani na całą okolicę. Cieszyli się dużym poważaniem i traktowani byli wyjątko-
wo, z racji faktu, że nie mogły odbyć się bez nich żadne ważne uroczystości obrzę-
dowe czy wydarzenia o charakterze śpiewno-tanecznym; byli w życiu wsi bardzo 
przydatni, nawet niezbędni, w sytuacji powstałej potrzeby obsłużenia zabawy czy 
wesela. Byli elitą artystyczną w wiejskiej społeczności, choć już nie elitą majątkową. 

Typowa, tradycyjna kapela regionu rzeszowskiego składała się ze skrzypka-
-prymisty (zazwyczaj najważniejsza osoba, która najczęściej decydowała o składzie 
i doborze muzykantów do kapeli oraz o zamówieniach na „muzykanckie usługi”), 
klarnecisty, basisty (kontrabasisty), często także ze skrzypka – sekundu. Na wscho-
dzie regionu dochodziły jeszcze cymbały. Dobra kapela potrafiła wejść w interak-
cję z uczestnikami jakiegoś wydarzenia, na które została zaproszona; rozdział wy-
konawca (kapela) – odbiorca (słuchacz) nie istniał, nie było biernych uczestników. 
Dochodziło do swoistej gry towarzyskiej: współistnienia muzyki i odzewu uczestni-
ków, najczęściej w postaci chóralnych śpiewów o treści obrzędowej (np. w czasie we-
sela podczas błogosławieństwa pary młodych przez rodziców) czy w formie śpiewnych 
przekomarzań grupy druhen i swatów, czy zwłaszcza w przyśpiewkach tanecznych 

20 A. Haszczak, Tańce rzeszowskie, Rzeszów 2012, s. 36.
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odgrywanych każdorazowo przez kapelę21. Muzykowanie to nie było coś dowolne-
go i chaotycznego; muzyka miała swoją wymowę, swój „język”. W śpiewie wyrażano 
głęboką powagę obrzędu, jego cechę sakralną, w przekomarzaniach i w przyśpiew-
kach znajomość lokalnego repertuaru, indywidualną twórczość poetyczną, rywalizację 
w sztuce śpiewania […]22. Nawet w czasie bójek, do których dochodziło dość często 
podczas różnego rodzaju zabaw z udziałem kapeli, można dopatrzeć się jakiegoś 
uporządkowania i reguł. Taka bitka, częsty, a na pewno typowy element, była swo-
istą grą o określonych wręcz zasadach. Wynikać mogła z emocjonalnego, przesadne-
go angażowania się w zabawę wokalno-muzyczno-taneczną, z jurności, zadziorności 
i „charakterności” jej uczestników23. 

W całej zabawie, choć nieposiadającej ściśle z góry określonego przebiegu, moż-
na wyróżnić kilka ważnych momentów. Zaczynała się najczęściej chodzonym samych 
mężczyzn. Jeden z uczestników prowadził wybranych przez siebie mężczyzn do za-
bawy, po zakończeniu której proszono kobiety i dziewczęta, a także inne pary i roz-
poczynano tańczyć sztajerki, walczyki, a w końcu także znacznie żywsze polki. Co 
raz to ktoś „zakładał do basów” (jak powszechnie mówiono o płaceniu muzyce za 
zagranie określonego utworu) i przyśpiewką rozpoczynał kolejny taniec. Popularne 
było tańczenie szybkich polek „na mijanego”, galopek czy razówek, mających na celu 
wprowadzenie elementu rywalizacji z innymi parami, a także pozwalających na wy-
kazanie się sprawnością fizyczną i umiejętnościami. Na koniec zabawy, gdy już zmę-
czenie nie pozwalało tańcować, pilnujący porządku przodujący tancerz zapowiadał 
„przygładzanego”, będącego formą podziękowania za zabawę zarówno muzyce, jak 
i współpartnerowi. Z reguły był to sztajerek, w którym rozbawieni ostudzali swoje 
rozhasanie, czasem była to spokojna tramelka24.

Najważniejsze ze wszystkich zwyczajów rodzinnych było wesele. Bywało tak, 
że jeżeli było ono niezwykle okazałe i na przykład łączyło dzieci dwóch poważa-
nych gospodarzy, to od jego daty określano czas wszystkich innych miejscowych 
zdarzeń, jako mających miejsce przed albo po tym weselu. Zabawy weselne odby-
wały się w domu panny młodej, w karczmie lub w jakiejś większej izbie we wsi. Łą-
czyła wszystkich uczestników uroczystości we wspólnym kręgu tanecznym i była 
najlepszą okazją do wytańczenia się. Przyzwalano również przy tej okazji (ale tylko 
w określonym momencie) potańczyć nawet gościom nieproszonym. 

Z weselem łączył się szereg bardzo istotnych obrzędów i zwyczajów. Ich przy-
kłady znaleźć można w Weselu Łąckim autorstwa Józefa Rysia, gdzie zostały opisane 
w bardzo obrazowy sposób i bodaj najszerzej dla naszego regionu, co stanowiło in-
spiracje dla wielu współczesnych grup obrzędowych, próbujących przekazać kolej-
nym pokoleniom zwyczaje dawnej około-rzeszowskiej wsi25. 
21 J. Burszta, Muzykanci w tradycyjnej społeczności wiejskiej [w:] F. Kotula, Muzykanty, Warsza-

wa 1979, s. 15-16.
22 Ibidem, s. 16.
23 Ibidem, passim.
24 A. Haszczak, Tańce rzeszowskie..., s. 37.
25 Franciszek Kotula pisze: W tego rodzaju dokumencie jak łąckie wesele widzę bogaty materiał 

inspiracyjny dla różnego rodzaju wtórnych twórczości. Jest to materiał na wiele form scenicz-
nych, które tak są poszukiwane przez świetlice i domy kultury. Czy nie mogłoby wejść i na wiel-
kie sceny? Z „naszego” wesela można urządzić fantastyczne widowisko na wolnym powietrzu, 
z udziałem dziesiątków aktorów i tysięcy widzów, można zrobić zwyczajną „sztukę” teatralną, 
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Wiele zwyczajów i obrzędów, przede wszystkim podczas zabawy weselnej, mia-
ło ściśle określone, wręcz rytualne znaczenie, a co za tym idzie, przyznany moment 
czasowy podczas tej uroczystości, kiedy to mogły się odbyć. Inaczej rzecz miała się 
z samymi tańcami. Kolejność repertuaru tanecznego, ani na zabawie weselnej, ani na 
potańcówkach organizowanych z innych okazji, nie była zwyczajowo ustalona. Jed-
nak za moment wyróżniający i względnie stały można by uznać chodzonego samych 
mężczyzn, po zakończeniu którego zmawiano przyśpiewką coraz to inne tańce. Sam 
taniec chodzony występuje w tradycji ziemi rzeszowskiej, ale i Pogórza, pod kilkoma 
postaciami. W zależności od znaczenia i funkcji, jaka została mu nadana, występował 
jako taniec samych mężczyzn lub jako korowód par i mógł zostać odtańczony bądź 
na początku, bądź na końcu uroczystości. Chodzony samych mężczyzn miał miejsce 
na rozpoczęcie zabawy; w różnych regionach przybierał różne nazwy: z małego, za 
kołem, okółka, taniec zachodni. Był to rodzaj marszu wokół izby z dodawaniem przez 
tańczących różnych elementów ozdobnikowych celem popisania się siłą, wyobraźnią, 
dziarskością czy temperamentem. Mężczyźni przytupywali, gestykulowali, śpiewali 
i upatrywali sobie tancerki do dalszych tańców, już w parach. Z kolei chodzony jako 
korowód par bywał tańczony często na zakończenie różnych uroczystości, przede 
wszystkim weselnych. Przesuwano się po linii koła, w pierwszym bądź drugim kie-
runku tańca, krokiem swobodnego chodu. Przeplatano go krokami akcentowanymi 
i różnymi elementami i formami ozdobników tanecznych. Podczas wesela gospodarz 
stawał przed muzyką, płacił (zakładał do basów) i zamawiał chodzonego. Zapraszał 
następnie zebranych – zarówno starych, jak i młodych – i w tak uformowanym szyku 
tanecznym, para za parą, goście weselni kroczyli po linii koła, śpiewając pieśń zain-
tonowaną przez gospodarza26.

Folklor Rzeszowszczyzny charakteryzuje się różnorodnością form tanecznych. 
Tańce składają się z jednej, dwóch, a czasem i trzech części. Nieodłącznym ich ele-
mentem są przyśpiewki, które mogą występować na początku tańca jako ich „zapo-
wiedź” lub w czasie jego trwania. Tańczono w sposób dość swobodny, zachowując 
naturalne rozluźnienie ciała. Większość tańców wykonywana była na całych stopach, 
z lekko ugiętymi nogami, gdzie kolana miękko zginały się i prostowały przy każdym 
postawieniu stopy. Tancerze zachowywali postawę dumną w tańcu, cechującą się 
dość wyprostowaną sylwetką i lekko wzniesioną głową, bez usztywnienia ciała. 

repertuar estradowy, balet, występ piosenkarski – czy ja wiem co jeszcze? Przeróżne warianty, 
tak realistyczne, jak i stylizowane. Zob. F. Kotula, Józef Ryś i jego dzieło – „Wesele Łąckie” [w:] 
J. Ryś, Wesele Łąckie, Rzeszów 1972, s. 28-29.

26 W ciekawy i dość humorystyczny sposób opisuje rozpoczęcie chodzonego podczas wesela 
Józef Ryś: Obiad skończony, wszystko pojedzone i podpite, więc i ochota do tańca się znalazła. 
Muzyki też na to czekały, bo chciały zarobić. Umieścili się oni w kącie na grzędzie. Było to 
bardzo prymitywne miejsce do siedzenia, sporządzone z dwóch ławek postawionych jedna na 
drugiej. Tak ućmieni jak wsza na strupie, karwęceli noc całą. Czasem się któremu zdrzemło, 
bo byli pijani i przemęczeni, toteż często-gęsto się przydarzało, że i spadli na ziemię. Jeśli się to 
przytrafiło basiście, to i gruchotu narobił niemało, a czasem i basy schrobotał. Ale się ocknął, 
pomału wyskrobał się na te klepiecie, po największej części przez kogoś podsadzony i znów 
kontynuował swą żmudną i uciążliwą pracę. Teraz właśnie stanął przed niemi gospodarz we-
sela, coś tam brzęknął do basów i rozkazał grać „chodzonego”, zapraszając towarzyszy z ko-
bietami do kółka. Gdy już wszyscy byli uformowani, gospodarz […] zaintonował przed muzyką 
[…]. Zob. J. Ryś, Wesele Łąckie…, s. 71.



Kultura ludowa Rzeszowiaków przełomu XIX i XX wieku – wybrane zagadnienia 47

Tancerki z kolei często zakładały dłonie na biodra, trzymając łokcie skierowane do 
przodu, tańczyły drygliwie, zachowując wesołość i zauważalną radość w tańcu przy 
jednoczesnym utrzymaniu harmonii i piękna ruchu. 

Tańce tego regionu cechuje żywiołowość, dynamika, duże tempo (czasami zróżni-
cowane), nade wszystko zaś ogromna swoboda, a także obszerność i elegancja ruchu. 
Cechą, która występuje znacznie wyraźniej niż w innych regionach Polski, jest dowol-
ność w doborze i kolejności ustalonych elementów ruchowych, wprowadzana z dużą 
fantazją oraz ozdabianie różnymi dodatkowymi wyrazistymi gestami. Często powta-
rzanym ruchem tancerzy jest potrząsanie otwartą dłonią ręki uniesionej w górę. Jest to 
jakby pozdrowienie otoczenia, kolegów, dziewczyny i chęć zwrócenia na siebie uwagi. 
Tancerz daje znak uniesioną ręką muzyce, aby przestała grać, bo „on” teraz będzie śpie-
wał i tańczył. W czasie śpiewu tancerze szeroko rozpościerają ręce, unoszą je w górę i na 
zmianę opuszczają w dół. Często stosują kroki akcentowane, skoki w miejscu, tupnięcia, 
opadnięcie ze skoku w głęboki przysiad i uderzenie ręką o podłogę. Po szybkich jak wi-
cher obrotach następuje nagłe zahamowanie i energiczny rzut ręki w górę. Często tan-
cerz klaszcze w dłonie, uderza dłonią w kolano. W czasie tańca słychać pokrzykiwania, 
pogwizdywania, nawoływania różnego rodzaju – „huloj...”, „równo chłopoki, a równo”, 
„na odwyrtkę”, „pod wykrętkę”, „a wolnij, ta wolnij”, „puszczoj...”, „stop muzyka”, „hola 
muzyka”. Dziewczęta, nieco skromniejsze, przytupują mniej energicznie, nie gestykulują 
rękami, ale popiskują „iii...” w czasie wzmagania się tempa tańca27.

Liczba par tańczących, biorących udział w zabawach z okazji różnego rodzaju uro-
czystości, uzależniona była zazwyczaj od wielkości pomieszczenia, w której się one od-
bywały. Tańczono po linii koła, w różnych kierunkach tańca, lub obracano się w miej-
scu, krążąc wokół własnej osi. W tańcach tych występowały różnego rodzaju motywy 
taneczne połączone z obrotami lub wirowaniem. Czasami tańczono tańce zbiorowe. 
W zależności od liczby par, podczas niektórych tańców układano pewne schematy, 
gdzie jedna para była nieco „uzależniona” od innych, gdyż razem tworzyły jakąś okre-
śloną całość. Tak było choćby w przypadku tańców obrzędowych, chodzonego. Wystę-
pują w nich różne motywy taneczne i tańczy się je w niektórych fragmentach wspólnie.

Bardzo często, najprawdopodobniej ze względu na małą przestrzeń, jaką do 
dyspozycji mieli tancerze w ciasnych izbach, tańczono tańce obrotowe. Jest to bodaj 
najstarsza forma taneczna28. Żeby nie obijać się mocno o inne pary i nie przeszkadzać 
sobie zbytnio w tańcu, dreptano w miejscu, jedna para obok drugiej, drygliwie, sta-
wiając nogi na całej stopie. Tancerze stosowali tu różne ozdobniki, jak akcentowanie, 
unoszenie nogi czy przyklęki. Najliczniejszą natomiast grupę stanowią tańce wirowe. 
Wykonywane są w metrum dwudzielnym i trójdzielnym, do jednej określonej melo-
dii lub do różnych jej odmian, często poprzedzane przyśpiewką. Ujęcia rąk, jakie sto-
sują tu tancerze, to zazwyczaj różnego rodzaju ujęcia zamknięte, ułatwiające szybsze 
wirowanie i przemieszczanie się po linii koła. Część kroków zasadniczych danego 
tańca poprzedzana jest wstępem, czyli tak zwanym przetańcowaniem. Wyróżnia się 
tu krok dosuwany zmienny, akcentowany, lekki podbieg lub zwyczajny chód mar-
szowy po linii koła.

27 A. Haszczak, Folklor taneczny ziemi rzeszowskiej, Warszawa 1989, s. 5.
28 Zob. Ibidem, s. 6.
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Na terenie Rzeszowszczyzny wyróżnić można kilka charakterystycznych tań-
ców, które są wspólne dla większości jej podregionów. Z małymi, lokalnymi odmia-
nami, a także często z innymi melodiami, wykonywane były powszechnie na całej 
Rzeszowszczyźnie. Zaliczyć można do nich polkę bez nogę, polkę w lewo, trampolkę, 
chodzonego, oberka, sztajerka, walczyka29. Wśród tańców natomiast, które można 
było najczęściej doświadczyć w najbliższych okolicach Rzeszowa, na wyróżnienie za-
sługują przede wszystkim różnego rodzaju polki, cechujące się olbrzymia dynamiką 
i rozmachem w obrotach po linii koła.

Uwagi końcowe
Kultura ludowa okres swojego największego rozkwitu przeżywała w XIX wie-

ku. Miało to związek przede wszystkim z procesem uwłaszczania chłopów, na po-
szczególnych terenach ziem polskich pod różnymi zaborami przebiegającym nieco 
odmiennie. Przełom wieków XIX i XX można uznać za jej moment szczytowy, okres 
międzywojenny – schyłkowy.

Po II wojnie światowej kultura ludowa została uznana za ważny nurt tradycji na-
rodowej, za jeden z istotnych czynników dla tworzenia się ówczesnej kultury. Zostały 
podjęte rozmaite, prowadzone na szeroką skalę badania nad historycznym procesem 
jej rozwoju, nad materialnymi i duchowymi formami jej przejawiania się. Dzięki nakła-
dom środków finansowych tworzono skanseny, izby regionalne, a także organizowano 
festiwale sztuki ludowej. Nastąpił wzrost zainteresowania sztuką ludową w szerokich 
kręgach społeczeństwa. Tam, gdzie jej różne formy przejawiania się istniały jeszcze 
w pamięci osób starszych, była podtrzymywana; gdzie indziej podejmowano próby jej 
reanimowania czy wskrzeszania, ale wszędzie wzbogacano ją o nowe wytwory. To, co 
był pierwotnym folklorem30 ludu wsi polskiej z przełomu XIX i XX wieku, przybrało 
zupełnie nowy kształt, nierzadko oderwany od jego faktycznych podstaw.

Nastąpiło coś, co Józef Burszta określił mianem folkloryzmu31. Zarówno w sztu-
ce ludowej, jak i w jej bodaj najszerzej, w rozmaity sposób prezentowanym nurcie, 
za jaki można uznać folklor, mamy do czynienia z próbami odzwierciedlania tego, 
jak było, a nie ukazywania tego, jak jest. Rozwinął się folklor wtórny, podtrzymywa-
ny celowo, stwarzany dla celów widowiskowych, niemający zastosowania poza jego 
miejscem przedstawiania. Nie da się bowiem tradycyjnego folkloru utrzymywać: nie 
można przecież przywrócić warunków, dzięki którym w naturalny sposób doszło do 
jego pojawienia się i trwania, powrócić do stanu, w którym on wyrósł i żył. 

29 Te trzy ostatnie, a więc oberek, sztajerek i walczyk, często występują także w innych re-
gionach Polski i tańczone są z naleciałościami oraz ozdobnikami charakterystycznymi dla 
danego regionu.

30 Ciężko jest jednoznacznie mówić o pierwotnym folklorze bez wskazywania na konkretne 
daty. Kultura ludowa też bowiem nie istniała w oderwaniu od czasu i przestrzeni, ale ule-
gała przeobrażeniom, różnym modyfikacjom, wraz ze zmieniającymi się, a mającymi na nią 
istotny wpływ czynnikami społeczno-gospodarczymi i wzbogacała się o nowe formy. Waż-
nym jest jednak uświadomienie sobie, że ta postać, w jakiej kultura ludowa była ukazywana 
po II wojnie światowej, była wytworem sztucznym, niejako tworem „scenicznym”, już bez 
kontekstu i naturalnego fundamentu, na którym wyrastała. 

31 Zob. J. Burszta, Chłopskie źródła kultury, Warszawa 1985, s. 299 i inne.
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Folklor wtórny, głównie ten festiwalowy, tworzy własną przestrzeń i rzeczy-
wistość kulturową, pełniąc jednocześnie wiele istotnych funkcji. Stara się choćby 
podtrzymywać i przekazywać wiedzę na temat dawnej muzyki, pieśni czy tańca, za-
poznawać widza z dawnymi obrzędami, ze zwyczajami, dawać świadectwo zróżnico-
wanemu bogactwu form wytworów sztuki ludowej. Miejmy jednak świadomość, że 
mimo ogromnego wysiłku ludzi związanych z podtrzymywaniem pamięci o tradycji, 
nie jesteśmy w stanie już nigdy powrócić do jego pierwotnej formy.

Folklor tradycyjny, autentyczny […] jest najbardziej interesującą i złożoną częścią 
kultury ludzkiej, jako systemu zachowań praktycznych i symbolicznych oraz wytworów 
tych zachowań. Folklor jest zespołem tradycyjnych treści słownych, wokalnych, instru-
mentalnych, tanecznych i zachowań obrzędowo-teatralnych, o istotnych, głębokich 
treściach znaczeniowych, konotacyjnych. Był on […] naturalnym elementem bieżącego 
życia i jako taki wykazywał wspomniane zróżnicowania klasowo-warstwowe, zawo-
dowe i regionalne. Folklor związany był z codziennym życiem, z wszelkimi rodzaja-
mi pracy […] oraz towarzyszył wszelkiemu świętowaniu: kościelnemu, dożynkowemu, 
weselnemu, pogrzebowemu; był nieodłącznym elementem zabawy, życia rodzinnego, 
sąsiedzkiego i gromadnego32. 
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Abstract

Folk culture of the Rzeszow region  
at the turn of the 20th century – selected issues

The subject of this work is the Rzeszow region with distinction of the Rzeszo-
wiacy group, in its creations of folk culture, with a special emphasis on dance folk-
lore. The aim of the article is primarily to try to show and approximate the basic, 
characteristic and at the same time the most important aspects, warranting the talk 
about the Rzeszow region, and Rzeszowiacy themselves, as a separate region, in 
terms of dance, costumes, music and rites.

Folk culture experienced its greatest heyday in the 19th century. This was mainly 
related to the process of expropriation of peasants, in different areas of Polish lands 
under different partitions, which proceeded slightly differently. The turn of the 20th 
century can be considered its peak moment, the interwar period – the end.

Rzeszow’s dance folklore is a very diverse and multifaceted phenomenon. Fo-
cusing only on the areas around Rzeszow, its immediate surroundings, on the one 
hand, warrants a diligent discussion, but at the same time it does not show the most 
important differences (and often many common moments) that occur throughout 
Rzeszow – and it is such comparisons that can make the reader fully aware of the 
peculiarities of the region.

The phenomenon of folk dance in Poland is quite complicated. Until the begin-
ning of the 20th century, dance was treated as a utilitarian art, one that came out of 
the natural functioning of the village and became part of its everyday life. Until this 
period, there are only few special studies in the field of folk dance. After the Second 
World War, folk culture was considered an important trend of national tradition, as 
one of the important moments for the formation of the then culture. Various large-
-scale research has been undertaken on the historical process of its development, as 
well as on the material and spiritual forms of its manifestation.

Keywords:
Folk culture, folklore, dance, Rzeszowiacy group
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Wojenne egzaminy dojrzałości w galicyjskich szkołach...

średnich w latach 1914/15 – 1917/18

Streszczenie

W 1850 r. w austriackich szkołach średnich, tzn. w gimnazjach i szkołach real-
nych, wprowadzona została matura. Jej głównym celem było sprawdzenie, czy ab-
solwenci są dojrzałymi obywatelami przygotowanymi do studiów. W Galicji w roku 
szkolnym 1913/14 prawo do przeprowadzania egzaminów maturalnych miały 50 
gimnazjów państwowych męskich i 11 szkół realnych. Po wybuchu I wojny świa-
towej wśród powołanych do wojska znalazło się sporo uczniów z najstarszych klas 
szkół średnich. Władze oświatowe, tj. Ministerstwo Wyznań i Oświaty w Wiedniu 
i Rada Szkolna Krajowa we Lwowie uznały, że młodzież zdobywa dojrzałość nie tylko 
na zajęciach szkolnych, ale także, służąc ojczyźnie podczas wojny. Przyjęto zasadę, że 
uczniowie, którzy znaleźli się w siłach zbrojnych, nie mogą z tego powodu ponosić 
strat. Dlatego czas spędzony w wojsku wliczono im do ośmioletniego cyklu naucza-
nia w gimnazjach bądź siedmioletniego w szkołach realnych. 

Chcąc zrealizować ten zamiar, Ministerstwo wydało szereg rozporządzeń. Naj-
ważniejszym z nich był dekret z 8 X 1914 r., na mocy którego wprowadzona została 
„matura wojenna”. Uczniowie, którzy już służyli w wojsku uzyskali prawo do urlo-
pu w celu zdania egzaminu dojrzałości, a uczniowie, którzy otrzymali powołanie do 
sił zbrojnych, nabyli prawo do niezwłocznego przystąpienia do matury. Dyrektorzy 
i kierownicy szkół zobowiązani zostali do zorganizowania egzaminu państwowego 
dla każdego poborowego w dogodnym dla niego terminie. Przepisami matury wojen-
nej objęte zostały także formacje ochotnicze, m.in. Legiony Polskie.  

Władzom szkolnym udało się zorganizować maturę w 47 gimnazjach i 10 szko-
łach realnych. Komisje przeprowadzające wojenny egzamin dojrzałości uzyskały 
prawo zastosowania uproszczonej procedury. Pozwolono też na zredukowanie ich 
składu osobowego. Tworzyli je dyrektor (lub kierownik) oraz kilku reprezentantów 
nauczycieli, którzy uczyli przedmiotów egzaminacyjnych. Komisja, na podstawie do-
tychczasowej wiedzy o zdającym, mogła zwolnić go z niektórych bądź ze wszystkich 
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przedmiotów, zarówno podczas pisemnej, jak i ustnej części matury. Członkowie ko-
misji, jeżeli uznali, że siedzący przed nimi były uczeń jest dojrzały, mogli zaliczyć mu 
egzamin bez kontrolowania wiedzy. 

W praktyce podczas I wojny światowej na 4179 gimnazjalistów, którzy zdali matu-
rę, 1745 osób, tj. 41,76%, skorzystało z wojennej procedury. Natomiast na 745 uczniów 
szkół realnych nadzwyczajne rozwiązania prawne zastosowano do 341 osób, tj. 45,77%.

Doświadczenia organizacyjne i dydaktyczne z nadzwyczajnego trybu przepro-
wadzania egzaminów dojrzałości wykorzystane zostały w odrodzonym państwie 
polskim podczas walk o jego granice, a także później, przy organizowaniu tajnego 
nauczania podczas II wojny światowej.

Słowa kluczowe:
wojenne egzaminy dojrzałości, gimnazja w Galicji, szkoły realne w Galicji, przepisy 
prawne regulujące matury wojenne, dyrektorzy i kierownicy gimnazjów w Galicji, 
dyrektorzy i kierownicy szkół realnych w Galicji, Rada Szkolna Krajowa we Lwowie

Matura, zwana egzaminem dojrzałości, została wprowadzona w monarchii 
austriackiej po wielkim wstrząsie, jakim była dla tego państwa Wiosna Lu-
dów (1848–1849). Po stłumieniu rewolucji elity rządzące postanowiły zre-

formować kilka sektorów życia społecznego. Dziedziną, która miała doprowadzić do 
wzmocnienia państwa w dłuższej perspektywie, była oświata. Wprowadzono w niej 
kilka istotnych zmian, a ich nadrzędnym celem było wychowanie obywatela, który 
nie tylko będzie dyspozycyjny wobec władzy, ale w dorosłym życiu podejmie działa-
nia, które przyspieszą cywilizacyjny rozwój poddanym Franciszka Józefa I1. 

Zorganizowana po raz pierwszy w 1850 r. matura była egzaminem państwo-
wym dla abiturientów szkół średnich, do których zaliczano ośmioletnie gimnazja 
i siedmioletnie szkoły realne2. Nie była ona obowiązkowa, ale ci, którzy ją zdali, mo-
gli podejmować studia wyższe. Ponadto bez przedstawienia świadectwa dojrzałości 
nie można było rozpocząć procedury doktorskiej, habilitacyjnej ani otrzymać tytułu 
profesora na wyższej uczelni3. Uprawniało ono do skróconej służby wojskowej, która 
przygotowywała do pełnienia funkcji dowódczych4. Świadectwo maturalne należało 
także dołączać do podania o pierwszą posadę na służbie państwowej5.

Strategicznym celem egzaminu dojrzałości było sprawdzenie, czy abiturient jest 
przygotowany do efektywnego uczestniczenia w zajęciach na wyższych uczelniach. 

1 S. Możdżeń, Ustrój szkoły średniej w Galicji i próby jego modernizacji w latach 1848–1884, 
Wrocław 1974, s. 16.

2 Ośmioletnie (ośmioklasowe) gimnazja nazywane były wyższymi, a były też gimnazja niższe 
– czteroletnie. Siedmioletnie szkoły realne nazywano wyższymi, a trzyletnie – niższymi.

3 Ta ostatnia informacja pozornie wydaje się zbyteczna, ale w drugiej połowie XIX w., a także 
później, można było za całokształt dorobku naukowego zostać profesorem lub uzyskać ha-
bilitację, bez pokonywania szczebli pośrednich.

4 E. Hauswald, Sprawa przygotowania młodzieży w szkołach średnich, „Muzeum”, R. XXXII: 
1917, z. 3, s. 318.

5 Ustawy i rozporządzenia obowiązujące w galicyjskich szkołach średnich, oprac. H. Kopia, 
Lwów 1900, s. 91.
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Gotowość do studiowania rozumiano wtedy jako zdolność do: wysłuchiwania ze 
zrozumieniem wykładów z różnych dyscyplin naukowych, aktywnego uczestnicze-
nia w seminariach, ćwiczeniach, zajęciach laboratoryjnych, podejmowania dyskusji, 
logicznego uzasadniania własnego stanowiska, wysłuchiwania argumentów strony 
przeciwnej, polemiki, rozwiązywania problemów zarówno typowych jak i nietypo-
wych6. Uznawano, że tylko tacy inteligenci zapewnią państwu systematyczny rozwój 
i postęp. Władza, której uosobieniem był cesarz, miała opierać się nie tylko na wier-
ności urzędników, ale także na ich solidności i profesjonalizmie.

Zakładano, że uczniowie, którzy pod okiem swoich nauczycieli systematycz-
nie pracują, będą wyposażeni w takie umiejętności, że zdadzą egzamin dojrzałości 
„z marszu”, bez poświęcania dodatkowych dni czy też tygodni na przygotowanie.

Pytania maturalne miały być tak skonstruowane, aby nie sprawdzać szczegółów, 
definicji, wzorów, schematów odmian gramatycznych. Miały nie zmuszać do recyto-
wania z pamięci treści zanotowanych w zeszytach, notatkach, podręcznikach czy też 
w skrótach podręczników zwanych wtedy preparacjami. Dojrzała odpowiedź pisem-
na lub ustna powinna być logiczna, ogólna, opierać się na wybranych przez zdającego 
przykładach. Wskazane było budowanie jej na wiedzy z kilku przedmiotów lub też 
kilku działów z jednego przedmiotu. Uważano, że pozytywna odpowiedź nie musi 
zawierać wszystkich treści. Założono, że dostateczny, ale solidny uczeń, powinien eg-
zamin zdać7.  

Egzaminy maturalne mogły być organizowane tylko w szkołach średnich pań-
stwowych oraz w tych prywatnych posiadających prawa publiczności, które uzyskały 
na to specjalną zgodę. Natomiast abiturienci pozostałych szkół średnich prywatnych 
mogli składać egzaminy w wyznaczonych dla nich szkołach państwowych8. W czę-
ści pisemnej przewodniczącym komisji egzaminacyjnej był zwykle dyrektor szkoły 
średniej. Jeżeli nie mógł sprawować swojej funkcji, a zarządcą szkoły był kierownik 
(zwany też zastępcą dyrektora), to przejmował jego zadania. Egzaminowi ustnemu 
przewodniczył krajowy inspektor szkolny lub delegat upoważniony przez władze 
oświatowe (w latach 1854–1868 przez Ministra Wyznań i Oświaty, a później przez 
Radę Szkolną Krajową)9.

Te teoretyczne założenia wynikały z wydanego w 1849 r. i zatwierdzonego 
przez cesarza  Projektu zarysu organizacyjnego10 oraz z opierających się na nim póź-
niejszych rozporządzeń. Były one idealistyczne, a praktyka czasami szła w innym 
kierunku. Biurokracja szkolna powodowała, że podczas egzaminu państwowego, 
a szczególnie części ustnej, wymagano od wchodzącego w dorosłość abiturienta zbyt 
wielu szczegółów. Zdarzało się, że egzaminatorzy zatracali różnice pomiędzy tym, co 
istotne, co pogłębia ogólne wykształcenie i rozszerza widnokrąg młodego człowieka, 
a tym, co jest drugo- albo trzeciorzędnym drobiazgiem przyswojonym nadmierną 
6 Sprawozdanie z trzeciej konferencji dyrektorów szkół średnich galicyjskich odbytej we Lwo-

wie w dniach 23. i 24. marca 1908 r., Lwów 1909, s. 7, 9-10.
7 Ustawy i rozporządzenia…, op. cit., s. 83.
8 Ibidem, s. 72.
9 Informacje na podstawie [dalej: inf. na podst.] analizy sprawozdań szkolnych gimnazjów 

galicyjskich w latach [dalej: spr. gim. galic. w l.] 1850–1918.
10 16 IX 1849 r. cesarz wydał rozporządzenie, w którym upoważnił Ministra Wyznań i Oświa-

ty, aby przy zarządzaniu gimnazjami i szkołami realnymi kierował się zasadami zawartymi 
w projekcie ich organizacji.
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pracą pamięci11. Kontrolowanie ilości wiedzy zdobytej na poszczególnych przedmio-
tach górowało nad sprawdzaniem dojrzałości umysłowej zdających12. To powodowa-
ło, że uczniowie ostatniej klasy więcej czasu poświęcali na przygotowania maturalne 
niż na pracę bieżącą. Co kilka lub kilkanaście lat władze szkolne korygowały zapędy 
części pedagogów do nadmiernej szczegółowości i preferowania tych zdających, któ-
rzy przygotowują się do egzaminu odtwórczo i pamięciowo13.

Na kształt egzaminu dojrzałości niewielki wpływ wywarły wojny toczone przez 
Austrię w drugiej połowie XIX wieku (z Francją i Prusami), gdyż ograniczały się do 
jednej lub dwóch wielkich bitew. Państwo nie musiało powoływać pod broń mło-
dzieńców ze szkół średnich, co najwyżej przejmowało na krótki czas obiekty szkolne 
na cele wojskowe. Znacząca zmiana nastąpiła podczas I wojny światowej, która przy-
brała charakter konfliktu zbrojnego na wyczerpanie. W latach 1914–1918 do armii 
państw zaborczych wcielono około 3400 tys Polaków, w tym 1400 tys do wojska au-
striackiego14. W armii habsburskiej największy odsetek stanowiły osoby urodzone 
pod koniec XIX w. Wśród nich sporo było uczniów najstarszych klas szkół średnich15, 
którzy po ukończeniu 18 roku życia wchodzili w wiek poborowy.

Wielka wojna z lat 1914–1918 była wyjątkowo trudnym sprawdzianem dla wie-
lu dziedzin życia  mieszkańców Austro-Węgier. Mieszkańcy Galicji napotykali na wię-
cej przeszkód niż obywatele innych krajów monarchii habsburskiej, gdyż na przeło-
mie 1914 i 1915 r. prawie całe terytorium zakarpackiej prowincji doznało rosyjskiej 
okupacji16. Nadzwyczajna sytuacja rzutowała także na szkolnictwo na wszystkich 
szczeblach, w tym także na szkoły średnie, tj. gimnazja i szkoły realne. 

W roku poprzedzającym wybuch wojny w Galicji funkcjonowało 56 gimnazjów 
państwowych17 i 47 prywatnych posiadających prawa publiczności18. Z powodu klęsk 
wojsk austriackich ponoszonych na froncie wschodnim z Rosją w większości z nich 
jesienią 1914 r. nauka nie rozpoczęła się. Gimnazja zarządzane były wtedy przez 
dyrektorów, a w przypadku, gdy ich powołanie chwilowo było niemożliwe – przez 

11 F. Bostel, Reforma egzaminu dojrzałości, „Muzeum”, R. XXIV: 1908, t. 1, z. 4, s. 432-434.
12 Sprawozdanie z III konferencji… , s. 8.
13 Narzędziami pomocnymi w tych działaniach były akty prawne, m.in.: rozporządzenie mini-

sterialne z 1 II 1852 r. l. 1373 skierowane przeciwko niewłaściwym żądaniom egzaminato-
rów, przepis egzaminacyjny dla szkół realnych z 9 V 1872 r., reskrypt Ministerstwa Wyznań 
i Oświaty z 18 VI 1878 r. przypominający główne zasady Zarysu organizacyjnego dotyczące 
egzaminu dojrzałości, rozporządzenie ministerialne z 7 IV 1899 r. normujące egzamin doj-
rzałości w szkołach realnych, rozporządzenia ministerialne z 9 II 1908 r. normujące nowy 
porządek egzaminów dojrzałości w gimnazjach i szkołach realnych.

14 J. Tazbir (red.), Zarys historii Polski, Warszawa 1979, s. 576.
15 W galicyjskich gimnazjach uczniowie klas ósmych mieli zwykle po 18–19 lat, a klas siód-

mych po 17–18, zdarzali się 18-latkowie w klasach szóstych.
16 Wpływ okupacji rosyjskiej w latach 1916–1917 (po ofensywie Brusiłowa) był znacznie 

mniejszy, gdyż objęła ona jedynie wschodnie rubieże prowincji. powodując w czerwcu 
1916 r. przerwę w nauce w gimnazjach w Kamionce Strumiłłowej, Tłumaczu i Kołomyi,  
B. Snoch, Polska szkoła średnia w Galicji w pierwszych latach wojny 1914/15 – 1915/16, 
„Prace Naukowe. Pedagogika” 8-9-10, 1999-2000-2001, s. 275.

17 Maturę w roku 1913/14 przeprowadziło 50 gimnazjów państwowych. Pozostałe miały 
mniej niż osiem klas.

18 Szematyzm Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok 1914, 
Lwów 1914 [dalej: Szematyzm…], s. 613-657.
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zastępców dyrektorów, zwanych też kierownikami. Bezpośrednie kierownictwo nad 
dyrektorami (lub kierownikami) sprawowała urzędująca we Lwowie Rada Szkolna 
Krajowa [dalej: RSK], pośrednie Minister Wyznań i Oświaty [dalej: W. i O.] w Wied-
niu, zaś nadrzędne kierownictwo należało do cesarza. RSK wydawała dla podległych 
jej placówek oświatowych reskrypty i okólniki, przekazywała dekrety Ministra Wy-
znań i Oświaty lub Ministerstwa Wyznań i Oświaty oraz dekrety cesarskie, nazywane 
przez urzędników najwyższymi postanowieniami. Wykonawcami tych wszystkich 
aktów prawnych byli dyrektorzy lub kierownicy19.  

Austro-Węgry przystąpiły do I wojny światowej 5 VIII 1914 r. W drugiej połowie 
sierpnia ich wojska pod naporem armii rosyjskiej zaczęły wycofywać się na zachód 
i południe. Wtedy większość członków RSK ewakuowała się ze Lwowa. Zatrzymali się 
oni na zachodniej rubieży Galicji, początkowo w Krynicy, a następnie w Białej20. Rezy-
dując w budynku tamtejszego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego Towarzystwa 
Szkoły Ludowej, RSK, oprócz dotychczasowych obowiązków, zajęła się sprawami 
materialnymi nauczycieli, wydawaniem duplikatów zaginionych dokumentów oraz 
koordynacją pracy galicyjskich nauczycieli, którzy wyjechali do innych prowincji21. 

Przez ponad rok nie ukazywały się Dzienniki Urzędowe RSK22, a jej rozporządzenia 
oraz przekazywane za jej pośrednictwem akty prawne instytucji zwierzchnich publiko-
wane były w prasie krakowskiej, gazetach innych krajów austro-węgierskiej monarchii 
oraz w sprawozdaniach szkolnych tych szkół średnich galicyjskich, które znalazły się 
poza zasięgiem rosyjskiej okupacji23. Chociaż nie były ogłaszane w oficjalnym organie, 
nikt nie kwestionował ich legalności. W roku szkolnym 1914/15 w miarę normalnie, 
jak na okres wojny światowej, wypełniały swoje zadania: gimnazja krakowskie, tj.: św. 
Anny, św. Jacka i jego Filia, III Gimnazjum, IV Gimnazjum, V Gimnazjum i VI Gimnazjum 
w Krakowie Podgórzu; gimnazja w Myślenicach, Wadowicach, Nowym Targu, Pierw-
sze i Drugie Gimnazjum w Nowym Sączu oraz prywatne gimnazja w Chrzanowie, Białej 
i Zakopanem24. Pozostałe nie funkcjonowały w ogóle, bądź też udawało się zorganizo-
wać w nich, po wyparciu wojsk rosyjskich w czerwcu 1915 r., nieregularne kilkutygo-
dniowe tzw. nieobowiązkowe kursy naukowe. Pisząc o zajęciach w gimnazjach, pomi-
jam kwestię, czy odbywały się one w gmachach szkolnych, bursach gimnazjalnych czy 
też w jakichś wynajętych bądź udostępnionych budynkach zastępczych25.

RSK była instytucją kolegialną, która w 1914 r. liczyła 36 osób, spośród których 
24 miało prawo głosu podczas podejmowania decyzji. W pierwszych kilkunastu mie-

19 T. Ochenduszko, Kadra kierownicza gimnazjów galicyjskich w okresie autonomii, Rzeszów 
2015, s. 79-80, 82.

20 Dziennik Urzędowy c.k. Rady Szkolnej Krajowej w Galicji [dalej: Dz.U. RSK] nr. 1, z 20 IX 1915, s. 1.
21 E. Juśko, Szkolnictwo polskie na terenie Galicji w dobie wielkiej wojny, Tarnów-Łapczyca 

2016, s. 25.
22 Ostatni przedwojenny opublikowany został 29 VII 1914 r., a kolejny 20 IX 1915 r.
23 Na przykład w sprawozdaniach gimnazjów krakowskich, Gimnazjum w Nowym Targu 

i Gimnazjum w Zakopanem. 
24 Reskrypt Ministra Wyznań i Oświaty [dalej: W. i O.] z 25 VIII 1915 r. l. 25.192 przekazany 

w okólniku RSK z 31 VIII 1915 r., Dz.U. RSK, nr 1, z 20 IX 1915, s. 5. Rok szkolny w gimna-
zjach na zachodnich rubieżach Galicji w 1914 r. rozpoczął się w różnych terminach, pomię-
dzy 3 września a końcem października.

25 Wiele budynków szkolnych, szczególnie w roku 1914/15, zajętych było na cele wojskowe, 
np. szpitale. 
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siącach wojny funkcjonowała w niekompletnym składzie. Uwzględniając zaistniałą 
sytuację, wzmocniła uprawnienia swoich organów wewnętrznych, głównie Prezy-
dium RSK i delegatów26. Ponadto poleciła podległym instytucjom uprościć korespon-
dencję, zwracać się do RSK tylko w sprawach najważniejszych i niecierpiących zwło-
ki, zaniechać m.in. przedkładania protokołów konferencji nauczycielskich, tematów 
wypracowań pisemnych. Poinformowała dyrektorów i kierowników gimnazjów, aby 
w sprawach bieżących, które do tej pory wymagały konsultacji z RSK, postępowa-
li zgodnie z duchem obowiązujących przepisów27. Zarządcy tych placówek musieli 
zmierzyć się z wieloma problemami organizacyjnymi i dydaktycznymi, m.in. ze spra-
wą organizacji matur. Zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Ministra W. i O. z 29 
II 1908 r. abiturienci mogli zdawać egzamin dojrzałości w trzech terminach: letnim, 
jesiennym i zimowym. W terminie letnim przeznaczonym dla abiturientów, którzy 
bez przeszkód ukończyli gimnazjum lub szkołę realną, ustna część egzaminu miała 
odbywać się trzy tygodnie po pisemnej i najwcześniej 14 przed, a najpóźniej 8 dni po 
zakończeniu roku szkolnego. Termin jesienny (koniec sierpnia lub początek wrze-
śnia) przeznaczony był dla uczniów, którzy po klasyfikacji w ostatniej klasie musieli 
zdawać egzamin poprawkowy (na początku lub pod koniec wakacji). Natomiast ter-
min zimowy (luty) przeznaczony był dla osób, które w terminie letnim lub jesiennym 
reprobowane były na pół roku28.

Wybuch wojny zmusił władze oświatowe do skorygowania przepisów, dotyczą-
cych matury. Zachowano jednak wierność zasadzie, że egzamin musi utrzymać rangę 
państwowego, a jego zasadniczym celem jest stwierdzenie dojrzałości abiturienta, 
a nie sprawdzenie ilości szczegółowej wiedzy w jego pamięci. Decyzjom władz przy-
świecała jeszcze jedna ważna zasada, że skoro uczeń lub abiturient był powołany do 
wojska, to walcząc za ojczyznę, także wykazywał się dojrzałością obywatelską. Zatem 
z tego tytułu nie powinien ponosić strat. Dlatego czas spędzony na wojnie wliczono 
do obowiązujących ośmiu lat kształcenia gimnazjalnego.

Realizując te zasady, 17 VIII 1914 r. RSK, na podstawie rozporządzenia Mini-
stra W. i O z 11 VIII 1914 r. wydała okólnik, aby abiturienci, którzy przy ostatnim 
egzaminie dojrzałości zostali reprobowani na pół roku, i czas ten jeszcze nie minął, 
zostali wcześniej dopuszczeni do powtórnego egzaminu. Mogli się oni zwracać z taką 
prośbą zarówno do dyrekcji szkoły macierzystej lub w razie przeszkód do dyrekcji 
innej szkoły średniej29. Trzy dni później RSK w kolejnym okólniku rozszerzyła wcze-
śniejsze uprawnienia także na eksternistów30. Wspomniane decyzje rozwiązywały 
bieżące problemy, jakie pojawiły się pod koniec wakacji i na początku roku szkolne-
go 1914/15. Natomiast strategiczne znaczenie miało rozporządzenie Ministerstwa  

26 T. Ochenduszko, Rada Szkolna Krajowa we Lwowie [w:] Sprawozdanie Dyrekcji I Liceum Ogól-
nokształcącego im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie za r. szk. 2013/14 [dalej: Spr. Dyr. I LO], 
Rzeszów 2014, s. 10-11, 16-17.

27 Rozporządzenie Prezydium RSK, z 21 IX 1914 r., L. I/p/Krynica Zdrój [w:] Sprawozdani Dy-
rekcji Gimnazjum św. Anny za r. szk. 1915 [dalej: Spr. Dyr. Gim. Gim. …za r. szk.], Kraków 1915 
[w przypadku sprawozdań szkolnych miejsce wydania i rok pomijam], s. 50.

28 Sprawozdanie z III konferencji…, s. 11-12, F. Bostel, op. cit., s. 437.
29 Okólnik RSK z17 VIII 1914, l. 15.060/IV [w:] Spr. Dyr. Gim. w Zakopanem za r. szk. 1914/15, 

s. 48.
30 Okólnik RSK z 20 VIII 1914, l. 15.165/IV [w:] Spr. Dyr. Gim. w Zakopanem za r. szk. 1914/15, 

s. 49.
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W. i O. z 8 X 1914 r., przekazane za pośrednictwem reskryptu RSK z 13 X 1914 r. Na 
jego podstawie uczniowie ostatnich klas szkół średnich, którzy już rozpoczęli służbę 
wojskową lub otrzymali powołanie do niej, zostali niezwłocznie dopuszczeni do eg-
zaminu dojrzałości. Ministerstwo przypomniało, że podczas matury należy kłaść na-
cisk na dojrzałość zdającego i ogólne wykształcenie, a nie na szczegółowe wiadomo-
ści. W akcie prawnym upoważniono dyrekcje i komisje egzaminacyjne do stworzenia 
dla młodzieńców idących na wojnę wielu ułatwień. Terminów egzaminacyjnych 
w ciągu roku miało być tyle, aby umożliwić wszystkim gimnazjalistom powołanym 
do armii jak i urlopowanym przez władze wojskowe szybkie przystąpienie do eg-
zaminu. Komisje egzaminacyjne zobowiązane zostały do przeprowadzania ustnych 
egzaminów dojrzałości niezwłocznie po pisemnych. Nie mogły zadawać pytań z tego 
materiału, który był omawiany podczas pobytu zdającego w wojsku. Miały prawo, 
po wysłuchaniu opinii nauczycieli o dotychczasowych postępach w nauce zdającego, 
większością głosów podjąć uchwałę o nieprzeprowadzaniu części pisemnej matury31 
i zaliczeniu jej na podstawie wspomnianego przepisu. Mogły przeprowadzić część 
ustną w całości albo na podstawie opinii nauczycieli zaliczać pozytywnie poszcze-
gólne przedmioty32. Dozwolone było także, aby na podstawie spostrzeżeń pedago-
gów poczynionych w ostatnim okresie stwierdzić, że przystępujący do egzaminu jest 
dojrzały i przygotowany do studiów. Można więc zwolnić go z części ustnej. Zatem 
komisja egzaminacyjna miała prawo przyznać świadectwo dojrzałości bez egzaminu. 
Dwa warunki były niezbędne: komisja musiała się zebrać i podczas jej posiedzenia 
zdający musiał przebywać w tym samym budynku. Niedopuszczalne było stwierdza-
nie dojrzałości abiturienta bez jego obecności33. 

Ze zwolnień w części pisemnej i ustnej nie mogli skorzystać uczniowie i abi-
turienci, którzy z różnych powodów nie mogli zdawać matury w swojej macierzystej 
szkole. Nauczyciele z innego zakładu nie mieli podstaw, aby stwierdzić ich całkowitą 
dojrzałość lub dojrzałość z jednego lub więcej przedmiotów. Stąd też na składanie 
egzaminu przed obcą komisją decydowali się nieliczni.

Egzaminy dojrzałości, które odbywały się na podstawie przytoczonego rozpo-
rządzenia oraz aktów prawnych, które go powtarzały, względnie doprecyzowywały, 
nazywano maturami wojennymi. Wspomniany dekret stanowił podstawę prawną 
do ich organizowania. Jest oczywiste, że ustawodawca nie przewidywał wówczas, że 
wojna potrwa ponad cztery lata. W ciągu tego okresu pojawiały się sytuacje i zdarze-
nia, które zmuszały władze oświatowe do wydawania kolejnych rozporządzeń. Na 
niektóre z nich warto zwrócić uwagę.

Już po kilku dniach okazało się, że w rozporządzeniu z 8 X 1914 r. ustawodawca, 
przyznając liczne ulgi dla uczniów i abiturientów powołanych do wojska, nie prze-
widział, że na wojnę zgłaszać się będą także ochotnicy. Dlatego już 23 X 1914 r. Mi-
31 Matura w części pisemnej obejmowała: a) wypracowanie z języka ojczystego lub wykła-

dowego, b) tłumaczenie z języka łacińskiego, c) tłumaczenie z języka greckiego, d) tłuma-
czenie na język łaciński, e) wypracowanie matematyczne, f) ewentualnie wypracowanie 
z drugiego języka żyjącego.

32 Matura w części ustnej obejmowała: a) literaturę języka ojczystego lub wykładowego, b) ję-
zyk łaciński i literaturę, c) język grecki i literaturę, d) historię i geografię (jeden przedmiot), 
e) matematykę, f) fizykę, g) ewentualnie gramatykę i literaturę drugiego języka żującego.

33 Reskrypt RSK z 13 X 1914, l. 2030/IV, Dz.U. RSK, R. XX, nr 5 z 25 IX 1915, s. 46-47; Ustawy 
i rozporządzenia…, op. cit., s. 76, 80. 
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nisterstwo W. i O. rozciągnęło przyznane ułatwienia także na nich. Postawiło jednak 
warunek, że muszą wykazać, że ukończyli 18 lat i posiadają oświadczenie wojskowej 
komisji lekarskiej o zdolności do służby34. Ustawodawca nie przewidział także, że 
pojawią się formacje ochotnicze, jak np. Legiony Polskie czy też Strzelcy Ukraińscy 
(Strzelcy Siczowi). Dlatego 23 XI 1914 r. RSK poinformowała, że rozporządzenie z 8 X 
1914 r. dotyczy także legionistów i strzelców35. W późniejszym czasie RSK kilkakrot-
nie podkreślała, że jednakowe prawa mają żołnierze z formacji frontowych, obrona 
krajowa i legioniści.

Potrzeby mobilizacyjne państwa powodowały, że powoływano pod broń także 
uczniów, którzy powtarzali ostatnią klasę oraz abiturientów, których podczas matu-
ry reprobowano na pół roku lub na rok. 26 II 1915 r. RSK, na podstawie rozporzą-
dzenia Ministerstwa W. i O., wydała reskrypt uprawniający te dwie kategorie osób 
do niezwłocznego przystąpienia do egzaminu dojrzałości i przyznała im wszystkie 
uprawnienia wynikające z rozporządzenia ministerialnego z 8 X 1914 r.36

Sporadycznie pojawiały się sytuacje, że uczeń lub abiturient powołany do ar-
mii przystępował do matury wojennej, a później z różnych przyczyn nie trafiał do 
wojska, np. z powodu nagłego pogorszenia się stanu zdrowia. Władze oświatowe, 
we współpracy ze służbami sił zbrojnych odpowiedzialnymi za dyscyplinę, posta-
nowiły się zabezpieczyć, aby z dobrodziejstw matury wojennej nie korzystały oso-
by nieuprawnione. Dlatego w oparciu o rozporządzenie Ministerstwa W. i O. z 30 
I 1915 r., RSK wydała 10 II 1915 r. reskrypt postanawiający, że jeżeli po zaliczonej 
maturze wojennej obywatel nie wstąpił zaraz do służby wojskowej, to nabyte w nie-
słuszny sposób uprawnienia zostają cofnięte, a świadectwo dojrzałości unieważnio-
ne. Chcąc nie dopuścić do nadużyć i nieporozumień, władze szkolne w uzgodnieniu 
z wojskowymi wprowadziły specjalną procedurę wydawania świadectw z matury 
wojennej. Dyrektorzy i kierownicy zostali zobowiązani, aby po wojennym egzaminie 
dojrzałości ustnie poinformować zdającego o wyniku, ale nie wręczać mu świadec-
twa. Do obowiązków zarządców szkół należało przesłać świadectwo do tej powia-
towej komisji uzupełnień, której podlegał zdający. Ten zaś po wstąpieniu do wojska 
miał poinformować swojego dowódcę, że zdawał wojenny egzamin dojrzałości. Po 
czterech tygodniach od rozpoczęcia służby, zachowując drogę służbową, zwracał się 
za pośrednictwem dowódcy, z pisemną prośbą do właściwej komendy uzupełnień, 
o przesłanie świadectwa do odpowiedniej jednostki wojskowej. Aktu jego wręcze-
nia dokonywał dowódca37. Jest oczywiste, że w warunkach wojennych ta, słusznie 
wprowadzona, procedura mogła spowodować, że absolwent ze znacznym opóźnie-
niem otrzymywał świadectwo dojrzałości. Celem zminimalizowania tego problemu 
dyrektorzy szkół zostali zobowiązani do systematycznej współpracy z władzami 
wojskowymi. Dzięki stałym kontaktom można było ponadto rozpatrywać sytuacje 
nieprzewidziane w rozporządzeniu, np. pobyt poborowego w szpitalu, w schronisku 
dla rannych i kontuzjowanych żołnierzy itp. Można też było, w przypadku zaginięcia 
świadectwa, wystawić duplikat.

34 Reskrypt RSK z 30 X 1914, l. 2784/IVC, Dz.U. RSK, R. XX, nr 5, z 25 IX 1915, s. 47.
35 Rozporządzenie RSK z 23 XI 1914, l. 3876 [w:] Spr. Dyr. Gim. św. Anny w Krakowie za r. szk. 

1914/15, Kraków 1915, s. 50.
36 Reskrypt RSK z 26 II 1915, l. 3642/IV, Dz.U. RSK, R. XX, nr 5, z 25 IX 1915, s. 47.
37 Reskrypt RSK z 10 II 1915, l. 2731/IV, Dz.U. RSK, R. XX, nr 5, z 25 IX 1915, s. 49.
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Jak już wspomniano, uczniowie i abiturienci mogli zdawać matury wojenne nie 
tylko w swoich macierzystych szkołach. Zwracali się z prośbą o egzamin do dyrekto-
ra lub kierownika dowolnego gimnazjum i przedstawiali dokumenty, które pozwa-
lały stwierdzić, że mogą skorzystać ze specjalnej procedury. Najważniejszym było 
świadectwo z przedostatniej lub ostatniej klasy (siódmej lub ósmej). Mogło się ono 
znajdować w domu rodzinnym poza linią frontu. Starania o duplikat w macierzystej 
szkole trwały długo, a czasami, ze względu na warunki wojenne, nie mogły być sku-
teczne. Dlatego z czasem uproszczono procedurę, zezwalając, aby kandydat przed-
stawił dwóch świadków, którzy potwierdzą, że ukończył klasę lub do niej uczęszczał. 
Należy pamiętać, że w państwie obowiązywał stan wojenny, a zatem kary za krzywo-
przysięstwo były bardzo surowe. Po egzaminie zdający otrzymywał ustną informację 
o jego zaliczeniu, a powiadomienie o uzyskanych ocenach zarządca zakładu przesy-
łał do tej placówki, do której egzaminowany uczęszczał. Za wypisanie świadectwa 
zwykle odpowiedzialny był gospodarz klasy (czyli wychowawca) lub osoba upoważ-
niona przez dyrektora.

W drugim roku wojny dostrzeżony został problem tych uczniów, którzy w trak-
cie nauki w klasie siódmej lub po jej zakończeniu zostali powołani do armii. Zgodnie 
z zasadą, że z powodu służby wojskowej nie powinni ponosić strat, po roku nabywa-
li prawo do zdawania matury. Środowisko nauczycielskie obawiało się, że pobyt na 
froncie może spowodować, że nie tylko ich wiedza, ale także umiejętności zostały 
poważnie dotknięte przez proces zapominania. Obawy te zostały uwzględnione i 9 
XII 1915 r. RSK w swoim okólniku poinformowała, że Ministerstwo Wojny w porozu-
mieniu z Ministerstwem Obrony Krajowej w rozporządzeniu z 27 XI 1915 r. wyraziło 
zgodę, aby mężczyznom tym przyznawać urlop umożliwiający czterotygodniową na-
ukę w klasie ósmej, a bezpośrednio po nim od 3 do 6 dni urlopu na zdanie wojennej 
matury. Natomiast uczniów, którzy uczęszczali na zajęcia w klasie ósmej przynaj-
mniej cztery tygodnie kierować bezpośrednio na egzamin dojrzałości38. 

Niedoprecyzowaną kwestią była sprawa ubioru gimnazjalistów, którzy otrzy-
mywali czterotygodniowy urlop. Przez dość długi czas funkcjonowały dwa, wydawać 
by się mogło, sprzeczne ze sobą przepisy. Zgodnie z zasadami obowiązującymi w ar-
mii, żołnierze podczas urlopu i przepustki mieli w miejscach publicznych przebywać 
w mundurze wojskowym. Natomiast w szkołach wymagano, aby gimnazjaliści nosili 
mundurki. Siódmoklasiści mieli mieć na czapkach i na pagonach naszyte trzy złote 
paski, a ośmioklasiści cztery. W praktyce ułatwiało to funkcjonowanie tym uczniom, 
którzy nie mogli dotrzeć do domu rodzinnego po mundurek. Sytuacje wątpliwe 
rozwiązywali dyrektorzy i kierownicy. Wyrozumiałością musiała się też kierować 
żandarmeria wojskowa. Dopiero 10 II 1917 r. Ministerstwo Wojny uregulowało tę 
kwestię, zarządzając, aby uczniowie powołani do służby wojskowej, nosili ubrania 
cywilne w czasie urlopu udzielonego im w celu uczęszczania do szkoły39. W prak-
tyce oznaczało to, że, zgodnie z prawem oświatowym, powinni ubierać mundurki 
szkolne. Jednak w trakcie wojny, ze względu na postępujące ubóstwo, władze szkolne 
upoważniły zarządców gimnazjów, aby w uzasadnionych przypadkach rezygnowali 
z tego wymagania. Zatem gimnazjaliści w praktyce mogli przystępować do matury 
w mundurkach szkolnych lub w cywilnych ubraniach.

38 Okólnik RSK z 9 XII 1915, l. 29.314/IV, Dz.U. RSK, R. XX, nr 1, z 17 I 1916, s. 1-2.
39 Okólnik RSK z 13 III 1917, l. 5341/IV [w:] Spr. Dyr. Gim. w Łańcucie 1916/17, s. 15.
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Austro-Węgry były państwem dualistycznym. Pewna grupa uczniów, szczególnie 
w roku szkolnym 1914/15, wraz ze swoimi rodzicami opuściła Galicję i zamieszkała 
w innych prowincjach Przedlitawi i Zalitawii, najczęściej w Dolnej Austrii i Czechach 
oraz na Śląsku Austriackim i Morawach. Najwięcej młodzieży przebywało w Wiedniu 
(4925 osób) i w Pradze (433 osoby)40. W kilkunastu miastach zorganizowano dla 
niej kursy naukowe, m.in. w: Wiedniu (13 kursów), Pradze (3 kursy), Bernie, Grazu, 
Salzburgu, Morawskiej Ostrawie, Luhaczowicach, Węgierskim Hradyszczu, Ołomuń-
cu, Hranicach41. Zajęcia na nich prowadzili zwykle nauczyciele z galicyjskich szkół 
średnich, którzy ewakuowali się w kierunku zachodnim i południowym. Na kursach 
takich można było na przykład zaliczyć klasę siódmą, a zaświadczenie o tym, w razie 
powołania do armii, stanowiło podstawę do ubiegania się o skorzystanie ze specjal-
nej procedury maturalnej. 

Należy pamiętać, że podczas wojny priorytetem były potrzeby militarne pań-
stwa. Zatem, jeżeli uczeń lub absolwent uczestniczył w ważnych operacjach wojen-
nych, to nie zawsze otrzymywał urlop naukowy natychmiast po złożeniu prośby do 
swojego bezpośredniego dowódcy. Musiał czekać, aż sytuacja na tym odcinku frontu 
wyjaśni się i zostanie zastąpiony przez innego żołnierza.

Każde solidne państwo posiada siły elitarne, jednostki reprezentacyjne lub 
renomowane uczelnie wojskowe (np. Akademia Wojskowa im. Franciszka Józefa 
w Wiedniu), które mają pewne przywileje. W Austro-Węgrzech osoby, które dostały 
się do tych formacji, mogły zdawać maturę wojenną po siódmej klasie bez konieczno-
ści uczęszczania przez cztery tygodnie na zajęcia klasy ósmej42.

Do końca 1915 r. procedury związane z wojennym egzaminem dojrzałości zo-
stały wypracowane i były na tyle przejrzyste, że w kolejnych latach wydawano roz-
porządzenia przypominające najważniejsze dekrety i kierujące je do mężczyzn z tych 
roczników, którzy wchodzili w wiek poborowy. Wydawano też dekrety regulujące 
sprawy drugorzędne bądź szczegółowe, które ułatwiały rozwiązywanie bieżących 
kwestii.

Nad wykonaniem tych wszystkich aktów prawnych czuwali dyrektorzy i kie-
rownicy gimnazjów, których zakres władzy, a co za tym idzie zakres obowiązków, 
znacząco się zwiększył. Byli oni, jak wcześniej wspomniano, przewodniczącymi ko-
misji przeprowadzających wojenne matury. Warto poznać nazwiska tych, których 
działalność na tym polu zachowała się w źródłach. Ilustruje je Tabela 143.

40 L. Wołowicz, Galicyjska szkoła średnia polska doby wojennej, „Przewodnik Naukowy i Lite-
racki”, XLV: 1917, s. 290.

41 L. Skoczylas, Szkolnictwo polskie średnie na wychodźstwie i w kraju w r. 1915, „Muzeum”,  
R. XXXI: 1916, z. 4, s. 84.

42 Reskrypt RSK 2 I 1916, l. 30970 [w:] Spr. Dyr. II Gim. w Nowy Sączu 1915/16, s. 24.
43 Tabelę 1 opracowano na podstawie sprawozdań szkolnych gimnazjów galicyjskich z lat 

1914/15 – 1917/18.
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Tabela 1. Przewodniczący komisji wojennych egzaminów dojrzałości w gali-
cyjskich gimnazjach w latach 1914/15 – 1917/18

Lp. Nazwa gimnazjum Przewodniczący komisji wojennego 
egzaminu dojrzałości

1 Gimnazjum w Bochni Ks. Alojzy Nalepa (kierownik), Józef 
Kurowski

2 Gimnazjum w Brodach Edward Schirmer, Franciszek Niewolak 
(kierownik)

3 Prywatne Gimnazjum w Czortkowie Stanisław Matuszewski (kierownik)
4 Gimnazjum w Dębicy Józef Szydłowski

5 Gimnazjum w Drohobyczu Józef Staromiejski, Tomasz Jedliński 
(kierownik)

6 Gimnazjum w Gorlicach Wincenty Szczepański
7 Gimnazjum w Gródku Jagiellońskim Jan Kreiner
8 Gimnazjum w Jarosławiu Eugeniusz Flis (kierownik)
9 Gimnazjum w Jaśle Kazimierz Midowicz
10 Prywatne Gimnazjum w Jaworowie Zygmunt Skorski (kierownik)
11 Gimnazjum w Kamionce Strumiłłowej Henryk Krzyżanowski (kierownik)

12 Gimnazjum z polskim językiem 
wykładowym w Kołomyi Stanisław Boroń (kierownik)

13 Gimnazjum św. Anny w Krakowie Leon Kulczyński
14 Gimnazjum św. Jacka w Krakowie Stanisław Bednarski
15 Filia Gimnazjum św. Jacka w Krakowie Mikołaj Mazanowski (kierownik)

16 III Gimnazjum w Krakowie Tomasz Sołtysik, Dymitr Czechowski 
(kierownik), Wiktor Schmidt

17 IV Gimnazjum w Krakowie Roman Zawiliński
18 V Gimnazjum w Krakowie Józef Winkowski
19 VI Gimnazjum w Krakowie Podgórzu Ignacy Kranz
20 Gimnazjum Akademickie we Lwowie Eliasz Kokorudz

21 Filia Gimnazjum Akademickiego we 
Lwowie Izydor Gromnicki (kierownik)

22 Gimnazjum Franciszka Józefa we Lwowie Stanisław Schneider, Wincenty Śmiałek 
(kierownik), Konstanty Wojciechowski

23 IV Gimnazjum we Lwowie Wincenty Śmiałek

24 VI Gimnazjum we Lwowie Konstanty Wojciechowski, Stanisław 
Sobiński, Jan Oko (kierownik)

25 VII Gimnazjum we Lwowie Franciszek Terlikowski, Edward Schirmer 
(kierownik)

26 Filia VII Gimnazjum we Lwowie Aleksander Radecki (kierownik)
27 VIII Gimnazjum we Lwowie Antoni Kurpiel

28 Gimnazjum Mickiewicza we Lwowie 
(prywatne)

Marek Piekarski (kierownik), Karol 
Petelenz
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Lp. Nazwa gimnazjum Przewodniczący komisji wojennego 
egzaminu dojrzałości

29 Gimnazjum w Łańcucie
Feliks Tobiczyk (kierownik), Aleksander 
Frączkiewicz (kierownik), Stanisław 
Koprowicz, Antoni Zubczewski (kierownik)

30 Gimnazjum w Mielcu Wincenty Tyran
31 Gimnazjum w Myślenicach Stanisław Pardyak

32 I Gimnazjum w Nowym Sączu August Jasiński (kierownik), Michał Pelczar 
(kierownik, później dyrektor),

33 II Gimnazjum w Nowym Sączu Stanisław Klemensiewicz
34 Gimnazjum w Nowym Targu Kazimierz Krotoski
35 I Gimnazjum w Przemyślu Władysław Bojarski

36 II Gimnazjum w Przemyślu na Zasaniu Władysław Bojarski (kierownik), Franciszek 
Kuś

37 Gimnazjum z ruskim językiem 
wykładowym w Przemyślu Andrzej Aliśkiewicz

38 I Gimnazjum w Rzeszowie Dezydery Ostrowski
39 II Gimnazjum w Rzeszowie Jan Lebiedzki
40 Gimnazjum w Sanoku Adam Pytel (kierownik), Stanisław Basiński
41 Gimnazjum w Sokalu Henryk Kopia

42 Gimnazjum w Stryju Jan Tralka, Władysław Hreczkowski 
(kierownik), Aleksander Frączkiewicz

43 Gimnazjum w Tłumaczu Wojciech Grzegorzewicz
44 Gimnazjum w Wadowicach Jan Doroziński
45 Prywatne Gimnazjum w Zakopanem Jan Jarosz (kierownik), Jan Leniek

Badając informacje z poszczególnych gimnazjów dotyczące matury wojennej, 
nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jaki był jej stopień trudności i jak hojne były ko-
misje egzaminacyjne przy stosowaniu ulg. Wiemy, że nie wszyscy zdali ten egzamin 
pomyślnie i zdarzały się osoby reprobowane na pół roku. Patrząc na zestawienia sta-
tystyczne, można przybliżyć współczesnemu czytelnikowi to ciekawe przedsięwzię-
cie dydaktyczne. 

Na podstawie zachowanych informacji wiemy, że egzaminy dojrzałości podczas 
I wojny światowej na terenie Galicji odbywały się w co najmniej 47 zakładach gim-
nazjalnych, 44 samodzielnych i trzech filiach: Filii Gimnazjum św. Jacka w Krakowie, 
Filii Gimnazjum Akademickiego we Lwowie i Filii VII Gimnazjum we Lwowie. W gro-
nie 44 placówek samodzielnych było 39 państwowych i 5 prywatnych: w Czortkowie, 
Jaworowie, Zakopanem oraz Gimnazjum profesora Jaworskiego w Krakowie i Gimna-
zjum Mickiewicza we Lwowie. Przewodniczącymi państwowych, tzn. cesarsko-kró-
lewskich, komisji egzaminacyjnych było 62 pedagogów. Trzech z nich pełniło funkcję 
przewodniczącego w dwóch szkołach: Konstanty Wojciechowski w Gimnazjum Fran-
ciszka Józefa we Lwowie i VI Gimnazjum we Lwowie, Władysław Bojarski w I Gim-
nazjum w Przemyślu i w II Gimnazjum w Przemyślu na Zasaniu, Aleksander Frącz-
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kiewicz w gimnazjach w Łańcucie i Stryju. Spośród 62 przewodniczących 24 było 
na stanowisku kierownika, a 35 na stanowisku dyrektora. Natomiast trzech pełniło 
obie funkcje: Aleksander Frączkiewicz w Gimnazjum w Łańcucie był kierownikiem, 
a w Stryju dyrektorem, Władysław Bojarski w I Gimnazjum w Przemyślu był dyrekto-
rem, a do Gimnazjum na Zasaniu został skierowany w randze kierownika, natomiast 
Michał Pelczar w I Gimnazjum w Nowym Sączu na początku wojny był kierownikiem, 
a od roku 1916/17 dyrektorem44. 

W świetle obowiązujących przepisów zarządcy gimnazjów prywatnych i filii 
gimnazjalnych byli kierownikami. Wyjątkiem było Prywatne Gimnazjum Mickiewi-
cza we Lwowie, którego zarządca Karol Petelenz posiadał rangę dyrektora. Wyjątko-
wa też była sytuacja dyrektora II Gimnazjum w Tarnowie Jana Leńka, którego 28 II 
1915 r. Minister Wyznań i Oświaty mianował przewodniczącym Komisji Egzamina-
cyjnej dla Odbywania Egzaminów Wszelkich Kategorii w Zakresie Gimnazjów w Za-
kopanem45.

Dyrektorzy i kierownicy gimnazjów, którzy kierowali egzaminami dojrzałości 
w okresie wielkiej wojny byli osobami bardzo znanymi i szanowanymi, a ich nazwi-
ska po latach trafiły do encyklopedii, słowników i leksykonów. Warto wspomnieć 
o kilku z nich. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej w VI Gimnazjum w Krakowie 
Podgórzu Ignacy Kranz był autorem podręczników do arytmetyki i algebry oraz ta-
blic logarytmicznych, a przewodniczący komisji w IV Gimnazjum w Krakowie Roman 
Zawiliński, to znany językoznawca, pedagog i etnograf, autor wielu prac naukowych 
z tych dziedzin, współautor Gramatyki języka polskiego dla szkół średnich. Kierujący 
pracami komisji w Gimnazjum św. Anny w Krakowie Leon Kulczyński to najdłużej 
urzędujący dyrektor szkoły średniej w okresie autonomii galicyjskiej (35 lat), pionier 
w organizowaniu praktyk pedagogicznych dla studentów. Nadzorujący wojenną ma-
turę w Nowym Targu Kazimierz Krotoski (Szkaradek) opracował wiele podręczni-
ków i materiałów pomocniczych do historii, był pionierem, który wzorem Szwedów 
wprowadzał do nich teksty źródłowe, a wzorem Niemców liczne mapki. Przełożony 
zespołu egzaminatorów w Gimnazjum Franciszka Józefa we Lwowie i w VI Gimna-
zjum we Lwowie Konstanty Wojciechowski pracował też jako profesor historii lite-
ratury na Uniwersytecie Lwowskim, był autorem wielu publikacji naukowych z tej 
dziedziny, a także autorem podręczników szkolnych, opracowań popularnych oraz 
szkiców z literatury i historii. Przewodniczący komisji w VI Gimnazjum we Lwowie 
Stanisław Sobiński w wolnej Polsce rozwiązywał problemy oświatowe jako kurator 
Okręgu Szkolnego Lwowskiego (1919–26), zginął w zamachu z rąk nacjonalistów 
ukraińskich. Natomiast jego następca w VI Gimnazjum Jan Oko, po przejściu na Uni-
wersytet Wileński, kierował tam katedrą latynistyki, a po II wojnie światowej po-
pularyzował tę dyscyplinę na Uniwersytecie Łódzkim. Przewodniczący komisji w II 
Gimnazjum w Nowym Sączu Stanisław Klemensiewicz to znany zoolog, lepidoptero-
log, autor licznych prac na temat motyli ziem polskich46.

Warto zaznaczyć, że kulturową łączność z Galicją utrzymywały dwa gimnazja 
z polskim językiem wykładowym na Śląsku Austriackim (Śląsku Cieszyńskim): pań-

44 Informacje na podstawie [dalej: Inf. na podst.] analizy Tabeli 1.
45 Spr. Dyr. Gim. w Zakopanem za r. szk. 1914/15, s. 43.
46 T. Ochenduszko, Leksykon kadry kierowniczej gimnazjów galicyjskich w okresie autonomii, 

Rzeszów 2015, s. 54-55, 62-64, 70-72, 96-97, 134-135, 159-160, 164-165.
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stwowe w Cieszynie i prywatne w Orłowej. Z grona nauczycieli galicyjskich wywodzi-
li się przewodniczący maturalnych komisji egzaminacyjnych w tych szkołach – w Cie-
szynie: Wiktor Schmidt, Ernest Farnik i Franciszek Popiołek, a w Orłowej Kazimierz 
Piątkowski i Piotr Feliks47. Galicyjska RSK oddziaływała na te szkoły, współpracując 
z Radą Szkolną Krajową dla Śląska Austriackiego w Opawie. 

Na podstawie przepisów maturalnych z 1908 r. w skład komisji maturalnej pod-
czas ustnej części wchodzili: przewodniczący, którym był krajowy inspektor szkolny 
lub delegat RSK, dyrektor gimnazjum względnie kierownik oraz wszyscy nauczy-
ciele egzaminowanych przedmiotów. Uproszczona procedura wojenna pozwalała 
przewodniczącemu, np. dyrektorowi lub kierownikowi zakładu, powoływać komisję 
w niepełnym składzie. Było to niezwykle istotne, gdyż nauczyciel mógł być w wojsku 
lub też wykonywać w tym czasie inne ważne zadanie. Przepis ten dotyczył zarówno 
matury w trybie zwyczajnym jak i wojennym.

Egzamin dojrzałości w trybie zwyczajnym podczas I wojny światowej odbywał 
się, tak jak w okresie wcześniejszym, w trzech ustalonych w 1908 r. okresach: jesien-
nym, zimowym i letnim. Natomiast wojenny uzależniony był od terminów powoła-
nia uczniów do wojska względnie zgłaszania się ich na ochotnika zarówno do armii 
państwowej jak i do formacji ochotniczych, głównie Legionów Polskich. Warto prze-
analizować informacje dotyczące matury wojennej w poszczególnych gimnazjach. 
Zawiera je Tabela 248.

Tabela 2. Egzaminy dojrzałości podczas I wojny światowej

Nazwa 
gimnazjum

Liczba lat 
szkolnych, 
z których 
pochodzą 

dane

Liczba ma-
turzystów 

ogółem

Liczba ma-
turzystów 
zdających 
w trybie 

wojennym

Odsetek ma-
turzystów 
zdających 
w trybie 

wojennym

Liczba 
terminów 

matury 
wojennej

G Bochnia 4 82 52 63,42 27
G Brody 3 28 ok. 3 10,71 n
G Czortków 1 1 1 100 1
G Dębica 3 69 29 42,03 ≥ 4
G Drohobycz 3 154 80 51,95 n
G Gorlice 3 80 48 60,0 ≥ 34
G Gródek Jagiel. 1 5 3 60,0 3
G Jarosław 4 126 53 42,06 47
G Jasło 3 166 116 69,99 ≥ 14
G Jaworów 2 18 n n n
G Kamionka Str. 2 43 31 72,09 23
G pol. Kołomyja 2 54 25 46,30 18
G św. Anny Krak. 4 213 ≥ 25 11,74 ≥ 11

47 Inf. na podst. rubryki Skład grona nauczycielskiego w sprawozdaniach dyr. Gim. Pol. w Cie-
szynie z lat 1914/15 – 1917/18 oraz Spr. Kier. Pryw. Pol. Gim. w Orłowej za r. szk. 1916/17.

48 Tabelę 2 opracowano na podstawie sprawozdań szkolnych gimnazjów galicyjskich z lat 
1914/15 – 1917/18.
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Nazwa 
gimnazjum

Liczba lat 
szkolnych, 
z których 
pochodzą 

dane

Liczba ma-
turzystów 

ogółem

Liczba ma-
turzystów 
zdających 
w trybie 

wojennym

Odsetek ma-
turzystów 
zdających 
w trybie 

wojennym

Liczba 
terminów 

matury 
wojennej

G św. Jacka Krak. 3 60 ≥ 7 11,67 n
FG św. Jacka Krak. 4 123 48 39,02 n
III G Kraków 3 277 119 42,96 ≥ 45
IV G Kraków 3 85 43 50,59 n
V G Kraków 2 71 35 49,30 14
VI G Kraków 4 74 ≥ 28 37,84 ≥19
G Łańcut 3 72 33 45,83 ≥ 16
G Akad. Lwów 3 139 73 52,52 ≥ 11
FG Akad. Lwow 3 132 53 40,15 ≥ 18

G Fr. Józefa Lwów 3 131 74 56,49 36
IV G Lwów 3 131 55 41,98 ≥ 28
VI G Lwów 3 133 71 53,38 45
VII G Lwów 3 115 ≥ 6 5,21 n
FG VII Lwów 3 38 ≥ 5 13,16 ≥ 1
VIII G Lwów 2 105 n n n
G Mickiew. Lwów 4 81 23 28,40 ≥ 2
G Mielec 3 41 22 53,66 18
G Myślenice 3 47 25 53,19 22
I G Nowy Sącz 2 88 46 52,27 19
II G Nowy Sącz 2 45 18 40,0 14
G Nowy Targ 4 156 76 48,72 ≥ 20
I G Przemyśl 3 61 21 33,87 ≥ 8
II G Przemyśl 1 23 n n n
G rus Przemyśl 3 188 91 48,40 72
I G Rzeszów 3 70 35 50,0 ≥ 22
II G Rzeszów 3 126 45 35,71 24
G Sanok 3 66 ≥ 32 48,48 ≥ 22
G Sokal 2 24 18 75,0 13
G Stryj 3 145 43 29,66 n
G Tłumacz 1 9 n n n
G Wadowice 3 199 120 60,30 81
G Zakopane 2 44 ≥ 2 4,55 n
Ogółem - 4138 1733 41,88 -

G – Gimnazjum, PG – Prywatne Gimnazjum, F – Filia, FG – Filia Gimnazjum, G pol – Gimnazjum 
z polskim językiem wykładowym, G rus – Gimnazjum z ruskim (ukraińskim) językiem wykła-
dowym, n – nie podano, ≥ – co najmniej (więcej lub mniej), Krak – Kraków, Lw – Lwów
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Z większości zakładów posiadamy informacje dotyczące trzech lat wojennych: 
1915/16, 1916/17 i 1917/18. Wynika to z faktu, że w pierwszym roku konfliktu 
zbrojnego większość szkół była nieczynna. Z dziewięciu gimnazjów dysponujemy 
danymi za dwa lata, a z czterech za rok, co wynika z tego, że dopiero w latach wojen-
nych kilka zakładów stało się skompletowanymi, tzn. ośmioletnimi, a kilka nie funk-
cjonowało dłużej niż rok. Należy założyć, że dostępne informacje nie są pełne, a kilka 
sprawozdań nie zachowało się.

W ostatnim roku szkolnym przed I wojną światową (1913/14) w 52 gimnazjach 
męskich (państwowych i prywatnych), które miały prawo przeprowadzać matury, 
egzamin ten zdało około 2550 uczniów, z tego w terminie jesiennym około 200, 
a w zimowym około 10049. Natomiast w latach 1914/15 – 1917/18 próg ten pokona-
ło co najmniej 4179 osób. Zatem w okresie wojny egzamin dojrzałości w ciągu jed-
nego roku zdawało o połowę mniej osób niż w czasie pokoju. Wynikało to z kilku po-
wodów: część gimnazjów nie funkcjonowała, bursy gimnazjalne zajęte były na inne 
cele, oświata nie była dziedziną priorytetową dla państwa, pewna grupa młodzieży 
zmieniła miejsce zamieszkania, a byli też tacy, których warunki materialne na tyle 
się pogorszyły, że nie stać ich było na poniesienie kosztów związanych z egzaminem.

Jak już wspomniano, dyrektorzy gimnazjów organizowali matury wojenne z taką 
częstotliwością, aby każdy uczeń lub abiturient powołany do wojska lub zgłaszający 
się do służby na ochotnika nie miał przeszkód w skorzystaniu z przysługujących mu 
praw. Najwięcej egzaminów w trybie nadzwyczajnym zorganizowali: dyrektor Gim-
nazjum w Wadowicach Jan Doroziński – 81, dyrektor Gimnazjum Ruskiego w Prze-
myślu Andrzej Aliśkiewicz – 72, kierownik Gimnazjum w Jarosławiu Eugeniusz Flis 
– 47, zarządcy III Gimnazjum w Krakowie Tomasz Sołtysik, Dymitr Czechowski i Wik-
tor Schmidt – 45 oraz zarządcy VI Gimnazjum we Lwowie Konstanty Wojciechowski, 
Stanisław Sobiński i Jan Oko – także 45.

Pomimo wojny większość młodzieży zdała maturę w normalnym trybie, a co 
najmniej 1745 osoby, tj. prawie 42 proc. skorzystało z nadzwyczajnych uprawnień. 
Najwięcej uczniów złożyło wojenny egzamin dojrzałości w: Gimnazjum w Wadowi-
cach – 120, III Gimnazjum w Krakowie – 119, Gimnazjum w Jaśle – 116, Gimnazjum 
z ruskim językiem nauczania w Przemyślu – 91 i Gimnazjum w Drohobyczu – 80.

Pomijając Gimnazjum w Czortkowie, w którym tylko jeden abiturient zdawał ma-
turę i skorzystał z nadzwyczajnych uprawnień, najwięcej procentowo osób składało 
egzamin wojenny w gimnazjach w: Sokalu – 75,0%, Kamionce Strumiłłowej – 72,09, 
Jaśle – 69,99, Bochni – 63,42 i Wadowicach – 60,30. Natomiast zarządcy Gimnazjum 
w Jaworowie Zygmunt Skorski, VIII Gimnazjum we Lwowie Antoni Kurpiel, II Gim-
nazjum w Przemyślu Władysław Bojarski i Antoni Kuś oraz Gimnazjum w Tłumaczu 
Wojciech Grzegorzewicz w swoich raportach podali jedynie ogólną liczbę uczniów 
zdających maturę, nie wyodrębniając procedury wojennej. Przypuszczalnie uznali, że 
nie należy eksponować tych, którzy skorzystali z ułatwień, gdyż ryzykują oni życie na 
froncie50. Niewykluczone też, że wzięli pod uwagę dekret RSK, aby oszczędzać papier 

49 Matury nie odbywały się w tych gimnazjach męskich, które nie były zakładami komplet-
nymi, tzn. ośmioklasowymi oraz w niektórych gimnazjach prywatnych. Egzamin w gimna-
zjach męskich zdawały także dziewczęta jako prywatystki. Inf. na podst. rubryki Egzamin 
dojrzałości w sprawozdaniach gimnazjów galicyjskich za rok szkolny 1913/14. 

50 Inf. na podst. analizy tabeli 2.
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i w sprawozdaniach zamieszczać tylko rzeczy najistotniejsze51. Niepełne informacje 
z tych szkół nie zdeformowały jednak ogólnego obrazu związanego ze zdawalnością 
matury normalnej i wojennej.

Na 1745 uczniów, którzy zdali wojenny egzamin dojrzałości, 169 (9,68%) uczy-
niło to w roku szkolnym 1914/15, 464 (26,60%) – w roku 1915/16, 535 (30,66%) – 
w roku 1916/17, a 577 (33,06%) – w roku 1917/18. W roku szkolnym 1914/15 naj-
więcej matur wojennych odbyło się w I Gimnazjum w Nowym Sączu (39), Gimnazjum 
w Wadowicach (38) i V Gimnazjum w Krakowie (22). W roku szkolnym 1915/16 
najwięcej wojennych egzaminów dojrzałości przeprowadzono w: Gimnazjum w Jaśle 
(50), Gimnazjum z ruskim językiem wykładowym w Przemyślu (41) i III Gimnazjum 
w Krakowie (35). Natomiast w roku 1916/17 z nadzwyczajnych przepisów najwięcej 
osób skorzystało w III Gimnazjum w Krakowie (49), Gimnazjum w Jaśle (45) i Gim-
nazjum w Wadowicach (41), a w roku 1917/18 – w III Gimnazjum w Krakowie (35), 
Gimnazjum w Drohobyczu (35) i IV Gimnazjum we Lwowie (34)52.

Prawie 58% mężczyzn kończących gimnazjum zdawało maturę na podstawie 
przepisów z 1908 r. w trybie zwykłym. Nie wynika z tego, że nie trafili oni na front lub 
do formacji wojskowych na zapleczu, bowiem, na podstawie wprowadzonych prze-
pisów, abiturienci uznani za zdolnych do służby wojskowej mogli się zrzec przysłu-
gujących im ulg przy egzaminie dojrzałości i składać go normalnie przed terminem 
powołania do armii53. Trudno określić, jaka była skala tego zjawiska. Poza tym, biorąc 
pod uwagę, że I wojna światowa zmusiła Austro-Węgry do wielkiego wysiłku mobili-
zacyjnego, należy założyć, że spora grupa mężczyzn, którzy zdawali egzamin dojrza-
łości w trybie przewidzianym na czas pokoju, została powołana do wojska w okresie 
późniejszym.

Warto dodać, że ze Śląska Austriackiego dysponujemy danymi dotyczącymi 
czterech roczników w Gimnazjum w Cieszynie. Maturę zdały tam 104 osoby, w tym 
64, tj. 61,54% w trybie wojennym. Natomiast z Orłowej mamy informację tylko za 
rok 1916/17. Egzamin dojrzałości zdało tam 25 osób, w tym 16, tj. 64,0% skorzysta-
ło z nadzwyczajnych przepisów54.

Absolwenci gimnazjalni, którzy zdawali maturę wojenną przeszli twardą szkołę 
życia na frontach I wojny światowej nie wszystkim dane było doczekać jej końca. 
Później włączyli się w nurt życia społecznego. Bardziej aktywni spośród nich trafili 
do encyklopedii i opracowań historycznych. Warto wspomnieć o kilku z nich. W Gim-
nazjum św. Anny w Krakowie zdał maturę wojenną Antoni Pajdak – czołowy dzia-
łacz podziemia w okresie II wojny światowej, minister w Krajowej Radzie Ministrów, 
a w latach 70. XX w. współzałożyciel Komitetu Obrony Robotników. W II Gimnazjum 
w Rzeszowie złożył wojenny egzamin Roman Marceli Peszkowski – porucznik sa-
nitarny Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej. W I Gimnazjum w Rzeszowie 

51 Okólnik RSK z 11 IX 1915, l. 8.124/III, Dz.U. RSK, 1915 r., nr 1; Okólnik RSK z 11 IX 1916, l. 
8.145/III, Dz.U. RSK, R. XX, nr13, z 31 X 1916, s. 182-183.

52 Obliczenia na podst. sprawozdań szkolnych gimnazjów galicyjskich w latach 1914/15 – 
1917/18.

53 Rozp. RSK z 25 IV 1916 l. 8304/IV [w:] Spr. Wyższej Szkoły Realnej w Krakowie za r. szk. 
1915/16 s. 94.

54 Inf. na podst. rubryki Egzamin dojrzałości w sprawozdaniach Dyr. Gim. Pol. w Cieszynie z lat 
1914/15 – 1917/18 oraz Spr. Kier. Pryw. Pol. Gim. w Orłowej za r. szk. 1916/17, s. 48-49.



Tadeusz Ochenduszko68

z wojennej procedury skorzystał Stanisław Samołyk – ceniony rzeszowski banko-
wiec, prezes zarządu Klubu Sportowego Resovia, w Gimnazjum w Łańcucie wojenną 
procedurę maturalną przeszedł Józef Bieniasz – pisarz, publicysta, autor m.in. bio-
graficznej powieści Edukacja Józia Barącza, której akcja rozgrywa się w Rzeszowie. 
Maturzysta z Gimnazjum Franciszka Józefa we Lwowie Karol Stefan Rudnicki – to 
major Wojska Polskiego i ofiara zbrodni katyńskiej, a maturzysta VI Gimnazjum we 
Lwowie Albin Edward Rogalski – to żołnierz Armii Hallera, uczestnik walk polsko-
-ukraińskich, wojny polsko-bolszewickiej, kampanii wrześniowej oraz oficer Drugie-
go Korpusu Polskiego we Włoszech i Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmiesz-
czenia w Wielkiej Brytanii55.

Alternatywę edukacyjną dla gimnazjów stanowiły siedmioletnie szkoły realne. 
Ich program tworzony był z myślą o tych uczniach, którzy planowali studiować na 
politechnikach. Pomimo wielu starań władz krajowych, w ocenach opinii publicznej 
szkoły realne cieszyły się znacznie mniejszą popularnością niż gimnazja, a co za tym 
idzie, przyciągały mniej młodzieży. W roku szkolnym 1913/14 w Galicji funkcjono-
wało 14 szkół realnych. Wszystkie były placówkami państwowymi z polskim języ-
kiem wykładowym56. Jedenaście z nich było zakładami pełnymi (skompletowanymi), 
tzn. miało wszystkie klasy od pierwszej do siódmej57, zatem tylko one mogły przepro-
wadzać egzaminy dojrzałości. Pozostałe były na drodze do skompletowania. Szkoły 
realne w Rawie Ruskiej i Tarnobrzegu miały po pięć klas, a Szkoła Realna w Wielicz-
ce – cztery. Zatem pierwsza matura w Rawie Ruskiej i Tarnobrzegu miała się odbyć 
w maju i czerwcu 1916 r, a w Wieliczce rok później przed letnimi wakacjami. W roku 
1913/14 w zakładach siedmioklasowych maturę zdało 375 osób, najwięcej w I Szko-
le Realnej we Lwowie – 79 i w II Szkole Realnej we Lwowie – 6458.

Po wybuchu wielkiej wojny szkoły realne objęte zostały tymi samymi przepisa-
mi co gimnazja. Dotyczyło to także egzaminu dojrzałości. Różnice wynikały jedynie 
z organizacji tych placówek. Gimnazjaliści zdawali maturę zwykle w wieku 19 lat, 
a abiturienci szkół realnych – w wieku 18. Zatem liczba uczniów podlegających służ-
bie wojskowej w szkołach realnych była mniejsza niż w gimnazjach nie tylko z powo-
du mniejszej liczby osób w klasach ostatnich, ale także ze względu na ich wiek. 

Jest oczywiste, że wymagania komisji przeprowadzających egzamin państwowy 
uzależnione były od nauczanych przedmiotów i treści programowych59. Organizatora-

55 Inf. na podst. sprawozdań: Gim. św. Anny w Krakowie za r. szk. 1914/15, s. 60, II Gim. w Rze-
szowie za r. szk. 1917/18, s. 18; I Gim. w Rzeszowie za r. szk. 1916/17, s. 23, Gim. w Łańcucie za 
r. szk. 1916/17, s. 34, Franciszka Józefa we Lwowie za r. szk. 1914/15 i 1916/17, s. 35, VI Gim. 
we Lwowie za r. szk. 1916/17, s. 26; A. Kunert, Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 
1939-1944, Warszawa 1991, s. 124; T. Ochenduszko, Leksykon nauczycieli i wychowanków 
I Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie, Rzeszów 2010, s. 17, 137.

56 Szematyzm… 1914, s. 657-663.
57 Były to: Szkoła Realna [dalej: Szk. Realn.] w Jarosławiu, I Szk. Realn. w Krakowie, II Szk. 

Realn. w Krakowie, Szk. Realn. w Krośnie, I Szk. Realn. we Lwowie, II Szk. Realn. we Lwo-
wie, Szk. Realn. Stanisławowie, Szk. Realn. w Śniatynie, Szk. Realn. w Tarnopolu, Szk. Realn. 
w Tarnowie i Szk. Realn. w Żywcu.

58 Inf. na podst. sprawozdań szkół realnych [dalej: szk. realn.] w roku 1913/14.
59 Matura pisemna w szkołach realnych obejmowała: a) wypracowanie w języku wykłado-

wym, b) wypracowanie w języku niemieckim, c) przekład z języka niemieckiego na wy-
kładowy lub odwrotnie, d) przekład z języka francuskiego na wykładowy, e) zadanie ma-
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mi matur, podobnie jak w gimnazjach, byli dyrektorzy bądź kierownicy. Na czele komi-
sji podczas ustnej części letniego egzaminu dojrzałości stał zwykle krajowy inspektor 
szkół średnich lub delegat Rady Szkolnej Krajowej. Natomiast zarządcy zakładów byli 
przewodniczącymi podczas pisemnej części matur letnich, podczas matur jesiennych 
i zimowych oraz podczas wojennych egzaminów dojrzałości. Ilustruje to Tabela 360.

Tabela 3. Przewodniczący komisji wojennych egzaminów dojrzałości w gali-
cyjskich szkołach realnych w latach 1914/15 – 1917/18

Lp. Nazwa szkoły realnej Przewodniczący komisji wojennego  
egzaminu dojrzałości

1 Szkoła Realna w Jarosławiu Jan Ralski
2 I Szkoła Realna w Krakowie Jan Dziurzyński
3 II Szkoła Realna w Krakowie Jan Bidziński, Aleksander Jaworski (kierownik) 
4 Szkoła Realna w Krośnie Kasper Brzostowicz

5 I Szkoła Realna we Lwowie Michał Rembacz, Władysław Żłobicki 
(kierownik), Julian Mazurek (kierownik)

6 II Szkoła Realna we Lwowie Artur Passendorfer, Błażej Jurkowski (kierownik)
7 Szkoła Realna w Stanisławowie Franciszek Nowosielski
8 Szkoła Realna w Tarnobrzegu Stanisław Sobiński
9 Szkoła Realna w Tarnowie Karol Trochanowski

10 Szkoła Realna w Żywcu Antoni Waśniowski, Jan Kreiner (kierownik), 
Bronisław Duchowicz (kierownik)

W Tabeli 3 nie ujęto czterech zakładów, ponieważ szkoły realne w Rawie Ruskiej 
i Wieliczce zostały skompletowane po zakończeniu I wojny światowej. Natomiast dy-
rektorzy szkół realnych w Śniatynie – ks. Michał Borowy i w Tarnopolu Józef Trojnar 
w wydanych w wolnej Polsce sprawozdaniach nie zamieścili informacji o maturzy-
stach w okresie Wielkiej Wojny.

W szkołach realnych funkcję przewodniczących wojennych egzaminów dojrza-
łości sprawowało 16 pedagogów 10 z nich było dyrektorami, a 6 kierownikami. Bro-
nisław Duchowicz w Szkole Realnej w Rawie Ruskiej był wprawdzie dyrektorem, ale 
do Szkoły Realnej w Żywcu został skierowany w randze kierownika. Natomiast prze-
wodniczący komisji w Szkole Realnej w Tarnobrzegu Stanisław Sobiński pod koniec 
wojny był także przewodniczącym komisji w VI Gimnazjum we Lwowie.

Organizatorzy komisji wojennych egzaminów dojrzałości w szkołach realnych, 
podobnie jak ich koledzy z gimnazjów, byli ludźmi szanowanymi w swoich środo-
wiskach. Przewodniczący komisji w I Szkole Realnej we Lwowie Michał Rembacz 
był członkiem Rady Szkolnej Okręgowej Miejskiej we Lwowie, członkiem RSK oraz 

tematyczne, f) zadanie z geometrii wykreślnej. Natomiast podczas części ustnej uczniowie 
zdawali: a) jeden język, b) geografię i historię (jeden przedmiot), c) matematykę, d) historię 
naturalną, e) fizykę, f) chemię.

60 Tabelę 3 opracowano na podstawie sprawozdań szkolnych galicyjskich szkół realnych z lat 
1914/15 – 1917/18.
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krajowym inspektorem szkolnym61. Jego następca Władysław Żłobicki przekazywał 
swoje doświadczenia zawodowe, pracując w RSK, a w wolnej Polsce w Ministerstwie 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, był też pasjonatem wiedzy o elek-
tryczności62. Przewodniczący komisji w II Szkole Realnej we Lwowie Artur Passen-
dorfer to autor cenionych poradników językowych i ortograficznych oraz współautor 
Poradnika gramatycznego63. Przewodniczący komisji w Szkole Realnej w Tarnowie 
dr Karol Trochanowski zdobył uznanie jako członek miejscowej Rady Miejskiej oraz 
odkrywca wielu źródeł mineralnych, m.in. w Wysowej, Iwoniczu i Krościenku64. Na-
tomiast przewodniczący komisji w Szkole Realnej w Krośnie Kasper Brzostowicz 
działał w Radzie Miejskiej w Krośnie i w wielu lokalnych organizacjach. Podobnie jak 
Żłobicki, był pasjonatem wiedzy o elektryczności65. Statystyczne informacje dotyczą-
ce matur wojennych w szkołach realnych zawiera Tabela 466.

61 Spr. Dyr. I Wyższej Szkoły Realnej [dalej: Wyższ. Szk. Realn.] we Lwowie za r. sz. 1916/17, s. 9.
62 T. Ochenduszko, Władysław Żłobicki – pedagog, urzędnik oświatowy, elektryk [w:] Maszyny 

Elektryczne. Zeszyty Problemowe, 116/4/2017, s. 191-197.
63 Spr. Dyr. II Wyższ. Szk. Realn. we Lwowie za r. szk. 1916/17, s. 3; Encyklopedia Powszechna 

PWN, t.3, Warszawa 1985, s. 481.
64 Spr. Dyr. Wyższ. Szk. Realn. w Tarnowie za r. szk. 1917/18, s. 5; Wikipedia.
65 A. Błahut, T. Ochenduszko, Kasper Brzostowicz – pedagog, dyrektor szkoły, elektryk [w:] Ma-

szyny Elektryczne. Zeszyty Problemowe, 112/4/2016, s. 13-18.
66 Tabelę 4 opracowano na podstawie sprawozdań szkolnych galicyjskich szkół realnych z lat 

1914/15 – 1917/18.

Tabela 4. Egzaminy dojrzałości podczas I wojny światowej w szkołach realnych

Nazwa szkoły 
realnej

Liczba lat 
szkolnych, 
z których 
pochodzą 

dane

Liczba ma-
turzystów 

ogółem

Liczba ma-
turzystów 
zdających 
w trybie 

wojennym

Odsetek 
matu-

rzystów 
zdających 
w trybie 

wojennym

Liczba 
terminów 

matury 
wojennej

Sz. r. w Jarosławiu 3 57 34 59,65 24
I Sz. r. w Krakowie 4 143 55 38,46 ≥ 30
II Sz. r. w Krakowie 3 154 70 45,45 44
Sz. r. w Krośnie 3 38 3 7,89 2
I Sz. r. we Lwowie 1 44 26 59,09  ≥ 17
II Sz. r. we Lwowie 2 157 88 56,05 ≥ 48
Sz. r. w Stanisławowie 1 19 8 42,11 7
Sz. r. w Tarnobrzegu 1 8 1 12,50 1
Sz. r. w Tarnowie 2 35 17 48,57 ≥ 11
Sz. r. w Żywcu 3 90 39 43,33 ≥ 30 
Ogółem – 745 341 45,77 214



Wojenne egzaminy dojrzałości w galicyjskich szkołach... 71

Podobnie jak w gimnazjach, w szkołach realnych egzamin dojrzałości w latach 
wojny zdawało o połowę mniej osób niż w latach poprzedzających wojnę. Przewod-
niczący komisji egzaminacyjnych stworzyli dla abiturientów i uczniów powołanych 
do armii co najmniej 214 terminów, najwięcej zarządcy II Szkoły Realnej we Lwo-
wie Artur Passendorfer i Błażej Jurkowski – 48, zarządcy II Szkoły Realnej w Kra-
kowie Jan Bidziński i Aleksander Jaworski – 44, dyrektor I Szkoły Realnej w Krako-
wie Jan Bidziński – co najmniej 30 a także zarządcy Szkoły Realnej w Żywcu Antoni 
Waśniowski, Jan Kreiner i Bronisław Duchowicz – również co najmniej 30. Szkoła 
Realna w Żywcu była placówką, w której zdawało maturę najwięcej młodzieży za-
miejscowej. 

Spośród 745 abiturientów, którzy w latach 1914/15 – 1917/18 zdali maturę, 
ponad 45% skorzystało z wojennych przepisów. Spośród 341, którzy zdali maturę 
wojenną 30, (8,80%) uczyniło to w roku 1914/15, 108, (31,67%) – w roku 1915/16, 
143, (41,94%) – w roku 1916/17, a 60, tj. (17,60%) w roku 1917/1867.

Biorąc pod uwagę okres czterech lat można stwierdzić, że najwięcej uczniów 
i abiturientów zdało wojenny egzamin dojrzałości w II Szkole Realnej we Lwowie – 
88, w II Szkole Realnej w Krakowie – 70 i w I Szkole Realnej w Krakowie – 55. Nato-
miast największy odsetek uczniów i abiturientów skorzystał z wojennych przepisów 
maturalnych w Szkole Realnej w Jarosławiu – 59,65%, w I Szkole Realnej we Lwowie 
– 59,09% oraz w II Szkole Realnej we Lwowie – 56,05%.

Absolwenci matury wojennej ze szkół realnych, podobnie jak ich koledzy z gim-
nazjów, najpierw skierowani zostali na wojnę. Późniejsze ich koleje życia były różne. 
Odzwierciedleniem skomplikowanej historii Polski są losy Leona Nałęcz-Bukojemskie-
go. W roku szkolnym 1914/15 zdał maturę wojenną w I Szkole Realnej w Krakowie. 
Walczył w I Brygadzie Legionów Polskich, wojsku austriackim, a później w armii gen. 
Józefa Hallera. Następnie służył w siłach zbrojnych Drugiej Rzeczypospolitej. W kam-
panii wrześniowej walczył w Armii Łódź. Internowany w obozie NKWD w Griazowcu,  
został wytypowany przez Sowietów na potencjalnego współpracownika. Po powstaniu 
Armii Andersa wstąpił w jej szeregi. Tam w wyniku podejrzenia o współpracę z ob-
cym mocarstwem, przy braku przekonywujących dowodów, został skazany na karę 
więzienia. Po wyjściu Armii Andersa ze Związku Radzieckiego został zwolniony przez 
Sowietów i wstąpił do Dywizji Kościuszkowskiej. Walczył z Niemcami w szeregach Lu-
dowego Wojska Polskiego, a w Polsce Ludowej był aktywnym działaczem ZBoWiD68. 

O rok od niego młodszy Stanisław Rausz, absolwent II Szkoły Realnej w Krako-
wie, był pułkownikiem łączności Wojska Polskiego. Dostał się do niewoli sowieckiej 
i zamordowany został w Bykowni, a jego nazwisko trafiło na tzw. ukraińską listę ka-
tyńską69. Natomiast absolwent z Tarnowa Zdzisław Harlender najpierw wyróżniał 
się jako pilot i żołnierz, a później jako publicysta, pisarz polityczny, przedstawiciel 
nacjonalizmu i polskiego neopogaństwa70. 

Matury wojenne w gimnazjach i szkołach realnych odbywały się od wybuchu 
I wojny światowej aż do jej zakończenia. Przeprowadzane były nie tylko w Galicji, 
ale także w pozostałych prowincjach habsburskiej monarchii. Korzystać z nich mogli 

67 Inf. na podst. sprawozdań szkolnych szk. realn. w latach 1914/15 – 1917/18.
68 Spr. Dyr. I Wyższej Szk. Realnej w Krakowie za r. szk. 1914/15, s. 35; Wikipedia.
69 Spr. Dyr. II Wyższej Szk. Realnej w Krakowie za r. szk. 1918, s. 30; Wikipedia.
70 Spr. Dyr. Wyższej Szk. Realnej w Tarnowie za r. szk. 1917/18, s. 33; Wikipedia.
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obywatele Austro-Węgier, niezależnie od miejsca zamieszkania i miejsca kształcenia 
przed wojną. Inne państwa walczące także stosowały uproszczoną procedurę matu-
ralną dla własnej młodzieży. Te ponadczteroletnie doświadczenia zostały wykorzy-
stane w okresie późniejszym.

Odrodzone w 1918 r. państwo polskie zaadaptowało austriackie przepisy doty-
czące wojennego egzaminu dojrzałości. Okazały się one przydatne dla uczestników 
walk polsko-ukraińskich o Galicję Wschodnią, wojny polsko-bolszewickiej oraz po-
wstań wielkopolskiego i śląskich. Objęto nimi także młodzież, która zaangażowała 
się w przygotowania plebiscytowe na Górnym Śląsku oraz Śląsku Cieszyńskim, Spi-
szu i Orawie71. Korzystano z nich także, organizując tajne komplety podczas II wojny 
światowej. Warto, aby problemy związane z organizacją matury wojennej w później-
szych okresach zainspirowały historyków do ich zgłębienia i opracowania. Wskazane 
jest, aby doświadczenia z przeszłości były dla współczesnych wskazówką, ułatwiają-
cą, w zmieniających się warunkach, zachowanie strategicznych celów państwowego 
egzaminu wprowadzającego młodzież w dorosłość.
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Abstract

Wartime matura exams in Galician schools  
in the years 1914–1915 and 1917–1918 

In 1850, the matura exam was introduced in Austrian secondary schools, i.e. 
gymnasiums and secondary schools (Realschule). Its main goal was to ascertain 
whether the graduates are mature citizens prepared for university. In Galicia, in the 
school year 1913–1914, 50 state male gymnasiums and 11 secondary schools had 
the right to conduct matura examinations. After the outbreak of World War I, many 
students from the oldest grades of secondary schools were drafted into the army. 
The educational authorities, i.e. the Ministry of Religious Affairs and Education in 
Vienna and the National School Council in Lviv, recognized that young people gained 
maturity not only during the classes, but also by serving their homeland during the 
war. As a result, they adopted the principle that students who find themselves in the 
armed forces cannot suffer because of it. That is why, the authorities included the 
time spent in the army in the eight-year study cycle in gymnasiums or the seven-year 
cycle in secondary schools.

In order to implement this change, the Ministry issued a number of regulations. 
The most important one of them was the decree of October 8, 1914, on the basis of 
which the ‘wartime matura exam’ was introduced. Students who had already served 
in the army obtained the right to take a leave, so they could pass the matura exami-
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nation, and students who were called up to the armed forces acquired the right to 
immediately take the matura exam. School principals and assistant principals were 
obliged to organize a state examination for each conscript at a convenient time for 
said conscript. The regulations of the wartime matura exam applied also to the vo-
luntary military formations, including Polish Legions.

School authorities managed to organize the matura exam in 47 gymnasiums and 
in 10 secondary schools. The commissions conducting the wartime matura exam ob-
tained the right to apply a simplified procedure. The amount of teachers present for 
an examination could be reduced. The commissions were made up of the principal 
(or assistant principal) and several teachers’ representatives who taught the exami-
nation subjects. Based on the previous knowledge about the candidate, the commis-
sion could exempt him from some or all of the subjects, both during the written and 
oral part of the matura exam. The commission’s members, if they felt that the former 
student sitting in front of them was mature, could declare the exam passed without 
checking the student’s knowledge.

In practice, during World War I, out of 4179 gymnasium students who passed 
the matura exam, 1745, i.e. 41.76%, benefited from the wartime regulation. On the 
other hand, out of 745 students from secondary schools, the extraordinary regula-
tions were applied to 341, i.e. 45.77%.

The organizational and didactic experience in the unusual mode of conducting 
the matura exams was used in the reborn Polish state during the struggle for its bor-
ders, and later, in the organizing of underground education during World War II.

Keywords:
wartime matura exams, gymnasiums in Galicia, secondary schools in Galicia, warti-
me matura exam regulations, principals and assistant principals of gymnasiums in 
Galicia, principals and assistant principals of secondary schools in Galicia, National 
School Council in Lviv.
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Z „Sokiłem” w tle. Powstanie i rozwój ukraińskich...

 organizacji gimnastyczno-pożarniczych „Sicz”  
(1900–1914) 

Streszczenie

Z końcem lat siedemdziesiątych XIX w., wraz z autonomią Galicji i uzyskaniem 
przez mniejszości narodowe szeregu ustępstw ze strony monarchii austriackiej, na-
stąpił wyraźny wzrost ich narodowej świadomości. Możliwym wówczas stało się za-
kładanie organizacji i towarzystw. Skorzystali z tego także i galicyjscy Ukraińcy, któ-
rzy zaczęli – głównie z inicjatywy „Proswity” – zakładać własne oświatowe, kulturalne 
i gospodarcze instytucje, a także towarzystwa sportowe, czego doskonałym przykła-
dem był „Sokił”. 

Jednakże trzy lata od jego powstania tarcia wewnętrzne w tym towarzystwie spo-
wodowały zastój jego działalności i groźbę rozwiązania. Ten chwilowy paraliż i po-
wstałą w tym obszarze lukę sprawnie wypełniła organizacja założona przez radykała 
Kyryła Trylowśkiego. Było nią Towarzystwo Gimnastyczno-Pożarnicze „Sicz”, które 
w stosunkowo krótkim czasie, z pojedynczej komórki, rozwinęło się w sprawnie dzia-
łający związek, zrzeszający do wybuchu wojny, na terenie Galicji, ponad 800 filii. 

„Sicz” zaczęła opanowywać przestrzeń powstałą po niepewnym i niestabilnym 
w tamtym czasie „Sokile”, stając się tym samym alternatywą dla tych, którzy w roz-
wój „Sokiła” zdążyli już zwątpić. Tym, co miało przyciągać w szeregi młodej organi-
zacji zwolenników i odróżniać nowo powstałą inicjatywę od opartego na specyfice 
słowiańskiej „Sokiła”, był stricte narodowy fundament „Siczy” i jej ukierunkowanie 
na wiejskie masy z zamiarem ich połączenia pod szyldem jednej, wielkiej, gimna-
styczno-przeciwpożarowej organizacji. Jak czas pokazał, popularność „Siczy” wynika 
nie z tego, że była ona zrzeszeniem pożarniczo-gimnastycznym, lecz przede wszyst-
kim – prężną instytucją krzewiącą historię, kulturę i tradycje narodowe.

Zarówno ruch sokilski, jak i siczowy, działając obok siebie przez kilkanaście lat, 
z niewielkich, pojedynczych towarzystw rozrosły się w sprawne i szeroko rozgałę-
zione organizacje, stanowiąc na początku XX w. dwa najpotężniejsze ogniska ukra-
ińskiego ruchu gimnastycznego i przeciwpożarowego. Obie centrale, choć niechętne 
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wzajemnie, przez całe lata przenikały się dość wyraźnie, popularyzując sprawę toż-
samości i odrodzenia narodowego i kształtując we właściwy sobie sposób ukraińskie 
społeczeństwo. Rywalizując, każda z nich aspirowała do tego, by na gruncie fizyczne-
go odrodzenia zostać przewodnią siłą narodu. 

Kiedy obie organizacje stanowiły już liczącą się siłę, a ich idea została dosta-
tecznie wypromowana, „sokilsko-siczowemu dziełu” brakowało jedynie konsolida-
cji, gdyż obu centralom wróżono świetlaną przyszłość, ale pod jednym sztandarem. 
Jednakże z powodu zbyt dużych różnic: politycznych, kulturowo-historycznych, me-
todycznych, religijnych czy nawet kwestii ambicjonalnych dzielących oba stowarzy-
szenia – do takowej konsolidacji nigdy nie doszło.

 
Słowa kluczowe:
Ukraińskie towarzystwo gimnastyczno-pożarnicze „Sicz”, Sicz, Sokił, ukraińskie 
towarzystwo sportowe, Trylowski, Główny Komitet Siczowy, Ukraiński Związek 
Siczowy

W połowie lat siedemdziesiątych XIX w., na terenie Galicji, pojawiła się gru-
pa młodej ukraińskiej inteligencji, która dość krytycznie zaczęła się odnosić 
do istniejących wówczas dwóch nurtów: moskalofilskiego i stojącego doń 

w opozycji ruchu narodowego. Zwłaszcza ruchowi narodowemu grupa ta chciała nadać 
bardziej europejski charakter, a deklarowana europejskość miała polegać na orientacji 
w kierunku socjalizmu. Z braku dostatecznego zrozumienia, jej odłam reprezentowa-
ny m.in. przez działaczy politycznych: Iwana Frankę, Mychajło Pawłyka i Ostapa Ter-
łećkiego, zainicjował powstanie trzeciego w ukraińskim obozie, ruchu – radykalnego1. 
Chociaż zwolenników nowego kierunku nie było wielu, z czasem potrafili oni odegrać 
istotną rolę w zmianie postaw ideologicznych Ukraińców. Prowadząc intensywną pro-
pagandę polityczną wśród ukraińskiego chłopstwa i warstw robotniczych, krytykując 
przy tym duchowieństwo, nierzadko postrzegani byli jako mąciciele spokoju wśród 
mieszkańców Galicji2. W 1890 r. ich staraniem powstała pierwsza ukraińska partia po-
lityczna pod nazwą: Rusko-Ukrajinśka Partia Radykalna (RURP)3. 

Jednym ze współzałożycieli RUPR, gorącym, wręcz fanatycznym jej zwolen-
nikiem i działaczem był adwokat, poseł do parlamentu wiedeńskiego, „kozakofil” 
i pasjonat dawnej „Siczy Zaporoskiej” – Kyrył (Cyryl) Trylowśkyj4. Na IX zjeździe 

1 Narodziny ruchu w latach 1877–1878 poprzedził wytoczony we Lwowie proces sądowy prze-
ciwko socjaliście Iwanowi Franko i jego towarzyszom. J. Hrycak, Historia Ukrainy 1772–1999. 
Narodziny nowoczesnego narodu, Lublin 2000, s. 94.

2 Ibidem, s. 95.
3 Wewnątrzpartyjne dyskusje wykrystalizowały ideę politycznej niepodległości Ukrainy, któ-

ra została opisana w roku 1895 w książce Ukrajina irredenta młodego marksisty radykała 
Juliana Baczynśkiego. Z końcem lat dziewięćdziesiątych XIX w. z Radykalnej Partii oddzie-
liło się skrzydło marksistowskie, które w roku 1899 utworzyło Ukrajinśką Partię Socjal-
demokratyczną z Mykołą Hankewyczem, Julianem Baczynśkim i Semenem Witykiem jako 
liderami. Zob.: J. Hrycak, Historia Ukrainy…, s. 95.

4 Kyrył (Cyryl) Trylowśkyj urodził się 6 maja 1864 r. w rodzinie greckokatolickiego duchow-
nego w miejscowości Bohutyn. Uczęszczał do szkoły w Złoczowie i Brodach. Naukę konty-
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partii (17-18 grudnia 1899), przy udziale 54 delegatów reprezentujących 16 po-
wiatów i w obecności 107 zaproszonych galicyjskich chłopów, Trylowśkyj wygłosił 
mowę, w której przestrzegał zebranych przed największymi zagrożeniami stojącymi 
na przeszkodzie rozwojowi młodej partii, a jako głównego wroga wskazywał obcy 
Ukraińcom rząd i „panów”. Kolejnego, wewnętrznego wroga, upatrywał w klerze 
i moskalofilach5. Było to wydarzenie o tyle istotne, że niedługo mówca miał przekuć 
swoje obawy i pragnienia w czyn. 

Trylowśkyj w najniższych warstwach społeczeństwa miał wielu zwolenni-
ków. Jego popularność szczególnie wzrosła po roku 1902, kiedy aktywnie wspierał 
chłopów w ich protestach przeciwko „polskim dziedzicom”6. Wykorzystując swój 
autorytet, postanowił własne poglądy, przekonania i pasje przenieść na szerokie 
ukraińskie masy, a do tego potrzeba było czegoś więcej aniżeli partii politycznej. 
Potrzeba było powszechnego ruchu, organizacji zdolnej zrzeszyć pod wspólnym 
szyldem szerokie masy chłopstwa, a te w strukturze ludnościowej Ukraińców sta-
nowiły warstwę dominującą. Kłopot polegał na tym, że większość z nich, blisko 
80%, stanowili analfabeci7. Dlatego zaszczepienie jakiejkolwiek idei wśród nie-
uświadomionych warstw chłopstwa musiałoby spotkać się z niezrozumieniem, 
okazać się czymś mało realnym, a tym samym, z góry skazanym na niepowodzenie. 
W realizacji celu, sprzymierzeńcem okazała się powszechna bojaźń przed jedną 
z ówczesnych plag galicyjskich wsi – pożarami. Nic tak bowiem nie działało na 
wyobraźnię i nie pobudzało do aktywności jak perspektywa utraty własnego mie-
nia. Groźba pożaru okazała się dostateczną motywacją do utworzenia towarzystw, 
zdolnych zorganizować chłopów w sprawne, zdyscyplinowane oddziały, dające im 
przy okazji konkretne i realne korzyści. Wprawdzie tworzone oddziały należało 
jeszcze odpowiednio wyposażyć, otoczyć opieką szkoleniową i prawną, ale przy 
okazji odpowiednio ukierunkowując ideologicznie, pobudzając narodowo, można 

nuował w gimnazjum w Brodach i Kołomyi. Następnie studiował prawo na uniwersytetach 
we Lwowie i Wiedniu. Po studiach otworzył kancelarię adwokacką w Kołomyi. Działalność 
polityczną rozpoczął jeszcze w gimnazjum w Złoczowie, gdzie w czerwcu 1878 r. w wie-
ku dwunastu lat założył pierwsze „Tajne koło” zajmujące się szerzeniem ruskiego ducha 
wśród gimnazjalistów. Studiując we Lwowie, został liderem towarzystwa „Akademyczne 
Bratstwo” i współzałożycielem towarzystw: „Narodna Spiłka” i „Narodna Wola”. Dużo pu-
blikował. W latach 1896–1897 w Kołomyi wydawał gazetę „Hromada”. W 1893 r. w Śniaty-
niu założył towarzystwo biblioteczne „Nauka”. Współzałożyciel Radykalnej Partii. W 1907 
r. został wybrany do wiedeńskiego parlamentu. Od 1913 r. poseł do Sejmu Galicyjskiego we 
Lwowie. Największą jego pasją była praca na rzecz założenia i rozbudowy ruchu siczowego. 
Autor, redaktor, wydawca czasopism, śpiewników, kalendarzy, broszur. Po I wojnie świato-
wej przebywał na emigracji w Wiedniu. Pracował tam jako członek komisji kodyfikacyjnej 
powołanej przy rządzie ZUNR dra J. Petruszewycza. W tym czasie pisał także do ukraiń-
skich gazet wychodzących w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Z emigracji powrócił 
w 1928 r. Niedaleko Kołomyi, w miasteczku Gwoździec, ponownie otworzył kancelarię ad-
wokacką. Brał czynny udział w życiu społecznym. Zmarł w październiku 1941 r. w Kołomyi, 
gdzie został pochowany. 

5 B. Trofymiak, Himnastyczno-sportywni orhanizaciji w nacionalno-wyzwolnomu rusi Hały-
czyny, druha poł. XIX st. – persza poł. XX st., Ternopil 2001, s. 213. 

6 S. Zaborniak, Kultura fizyczna ludności ukraińskiej na ziemiach polskich (1868–1939), Rze-
szów 2007, s. 221.

7 T. Dąbkowski, Ukraiński ruch narodowy w Galicji Wschodniej 1912–1923, Warszawa 1985, s. 40.
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było wychować całkiem spore zaplecze polityczne. Wzorce pod taką organizację 
były gotowe, gdyż już od kilku lat podobną działalność w kręgach ukraińskiego 
społeczeństwa prowadziło towarzystwo „Sokił” („Sokół”)8. Rzecz w tym, że od 
roku 1897 organizacja ta coraz bardziej popadała w głęboki kryzys wewnętrzny, 
wszelka jej działalność ustawała, a nad samym „Sokiłem” zawisła groźba rozwiąza-
nia. Tę próżnię postanowił wykorzystać Trylowśkyj tworząc podwaliny własnego 
ruchu siczowego.

Zamiast poszukiwać nowych form ruchu i korzystać z zapożyczeń najpopular-
niejszych europejskich systemów, Trylowśkyj postanowił utworzyć odmienny, ro-
dzimy ruch, nawiązując przy tym do tradycji kozackich i Siczy Zaporoskiej. Pierwsze 
kroki pod nową inicjatywę zostały poczynione przez Trylowśkiego we wsi Uście nad 
Prutem w roku 18999. Wniesienie do rejestracji pierwszego statutu „Siczy” zbiegło 
się dokładnie ze wspomnianym wyżej okresem zastoju w działalności ukraińskiego 
„Sokiła”, spowodowanym przez ostre tarcia polityczne wśród członków jego zarzą-
du. Pierwszy statut nowego towarzystwa złożony przez radykała w namiestnictwie 
lwowskim, nie został przyjęty ze względu na zamieszczone w jednym z paragrafów 
prawo do noszenia odznak i szarf, co nie spodobało się władzom. Kolejny statut, 
poprawiony, wniesiony przez grupę inicjatywną ze wsi o nazwie Zawale w powie-
cie śniatyńskim, został przyjęty przez namiestnictwo 8 marca 1900 r.10, zaś 5 maja 
1900 r., zebranie założycielskie, w którym brało udział dwieście osób, powołało do 
życia pierwsze Gimnastyczno-Przeciwpożarowe Towarzystwo „Sicz”11. Koszowym 
(naczelnikiem) pierwszej „Siczy” został Mykoła Nediłka, a esaułem Mychajło Odynś-
ki. „Sicz” wypełniła lukę powstałą po niepewnym i niestabilnym w tamtym czasie 
„Sokile”, stając się tym samym alternatywą dla tych, co w rozwój „Sokiła”zdążyli 
już zwątpić. Jak głosił sam pomysłodawca „Siczy”, tym, co w pierwszej kolejności 
miało odróżniać przyszłe towarzystwa „siczowe” od istniejących „sokilskich”, było 
skierowanie działalności towarzystwa na wiejskie masy i zjednoczenie ich w jednej, 
wielkiej gimnastyczno-przeciwpożarowej organizacji. Kolejną intencją twórcy było 
wdrożenie chłopów do, choćby najlżejszych, ale co ważne, masowo i wspólnie wyko-
nywanych ćwiczeń, a także wpojenie im poczucia wolności, równości i braterstwa12. 
Gimnastyka „siczowa”, w odróżnieniu od „sokilskiej”, nie miała na celu fizycznego 
odrodzenia narodu, choćby z braku odpowiednich kadr instruktorskich i zaplecza 
sportowego, ale miała stanowić istotny środek wychowawczy, dyscyplinujący i przy-
gotowujący do pracy zespołowej, a także przeciwwagę dla panujących wśród chłop-
skich mas nałogów. 

„Sicze” przynosiły swoim członkom zarówno korzyść fizyczną, jak i ducho-
wą. Poprzez zaprawę rozwijały cieleśnie. Chociaż nie były organizacjami czysto 
gimnastycznymi, to ich zasługa w rozpropagowaniu ćwiczeń gimnastycznych na 
8 Ukraińskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokił” powstało 11 lutego 1894 r. CDIAUL, F. 312, 

op. I, spr. 37, s. 1-2 (Księga protokołów 1894–1902). 
9 B. Trofymiak, Himnastyczno-sportywni orhanizaciji…, s. 222.
10 CDIAUL, F. 312, op. I, spr. 7. Statut przyjęty reskryptem (nr 16995) c.k. Namiestnictwa 

w dniu 8 marca 1900 r. Z okazji powstania pierwszej „Siczy” Trylowśkyj ułożył pieśń: Pro 
Sicz sławnu – Zaporoże.

11 B.I. Kowerko, Sokilśkyj i siczowyj himnastycznyj ruch u Hałyczyni na poczatku XX stolittia 
[w:] Tradycji fizycznoji kultury w Ukrajini. Zbirnyk naukowych stattej, Kyjiw 1997, s. 70.

12 CDIAUL, F. 312, op. I, spr. 169, ark. 4.
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terenach wiejskich stała się bezsprzeczna. Mocno upolitycznione, były również to-
warzystwami narodowego i obywatelskiego wychowania, swoistymi instytucjami 
kulturalnymi. Niejednokrotnie przy „siczowych” komórkach organizowano także 
miejscowe zarządy Radykalnej Partii, które starały się prowadzić szerszą działal-
ność polityczną w miejscowym środowisku13. Pomijając działalność partyjną, „Si-
cze” wyrabiały w społeczeństwie pożądane cechy moralne, wzajemną solidarność, 
dumę z przynależności do wielkiego narodu, ale także wychowywały w obowiąz-
ku złożenia ofiary, gdyby zaszła taka potrzeba. Uświadamiały konieczność walki 
z wyzyskiem klasowym, zaszczepiały patriotyzm i krzewiły idee niepodległego 
państwa ukraińskiego14. Organizowały i podtrzymywały życie towarzyskie, nio-
sły pomoc przy gaszeniu pożarów, zakładały orkiestry, podnosiły poziom oświa-
ty, walczyły o prawa Ukraińców i stawiały czoła plagom społecznym – pijaństwu 
i karcianemu hazardowi. Wspólnie wykonywane ćwiczenia wolne z nieodłącznym 
atrybutem siczowników – drewnianymi toporkami – na wzór stosowanych w to-
warzystwach sokolich, pochody, festyny, święta i siczowe pieśni działały elektry-
zująco na obserwatorów, przyciągając w szeregi towarzystwa wiejską młodzież15. 
Dla wskrzeszenia i rozpowszechnienia zaporoskich tradycji, Trylowśkyj wyróżniał 
zasłużonych działaczy, nadając im publicznie, na organizacyjnych świętach, imiona 
sławnych Zaporożców. Ciągłość z tradycją podtrzymywały także tytuły nadawane 
członkom zarządu każdej filii. I tak na czele każdej filii „Siczy” stał koszowy, zastę-
pował go esauł, a w dalszej kolejności drabiny hierarchicznej byli: pisarz, skarb-
nik, oboźny, czterej czetarzy (od formacji zwanej czotą), chorąży, trębacz i dobosz. 
Jednakże tradycja i historia w towarzystwach siczowych mieszały się w bezlitosny 
sposób z polityką, której wpływy widoczne były nawet w organizacyjnym stroju. 
Na ośmioramiennej gwiazdce przytwierdzającej pióro do czapki siczowników, 
obok centralnie umieszczonego motywu dwóch dłoni trzymających sierp (symbolu 
chłopskich rąk) były obowiązkowo umieszczone litery „PП” (RP), co wskazywało 
na silne i jednoznaczne powiązanie z Radykalną Partią.

Gimnastyczny charakter „Siczy”, związek z tradycjami dawnego siczowego 
wojska, które przez wieki stało na straży wolności i niezależności Ukrainy, wyraź-
ne inklinacje polityczne i związane z tym radykalne poglądy liderów nadawały to-
warzystwu z wolna cech militarnych. Wojskowa musztra, marsze, ćwiczenia gim-
nastyczne i przeciwpożarowe, bezwzględne posłuszeństwo wybranej starszyźnie, 
dyscyplina, stopnie w hierarchii żywcem wzięte od dawnego wojska zaporoskiego, 
historyczne i nowe pieśni, wspomniany huculski toporek jako element uzbroje-

13 R. Tomczyk, Z dziejów Ukraińskiego Ruchu Paramilitarnego w Galicji, Towarzystwo Gimna-
styczne i Straży Ogniowej „Sicz”, „Przegląd Zachodniopomorski”, t. XXIV (LIII), z. 4, Rozprawy 
i Studia, Szczecin 2009, s. 135.

14 Ibidem, s. 131.
15 Siczowe święta były swego rodzaju odpowiednikiem zlotów sokilskich. Pierwsze centralne 

święto siczowe odbyło się w Kołomyi w 1902 r., dwa lata po założeniu pierwszej „Siczy”. 
Drugie również w Kołomyi – 28 czerwca 1903 r.; trzecie w Stanisławowie w lipcu 1904; 
czwarte w Kołomyi – 12 lipca 1906; piąte w Stanisławowie – w maju 1910; szóste w Śnia-
tyniu 12 lipca 1912 r. Oprócz nich odbyły się dwa Wielkie Siczowe Zloty: 31 maja 1909 r. 
w Kołomyi – poświęcony pamięci hetmana Mazepy i 200. rocznicy bitwy pod Połtawą oraz 
wspólny z „Sokiłem” Wielki Krajowy Zlot Szewczenkowski w czerwcu 1914 r. Poza tym or-
ganizowano szereg mniejszej rangi zlotów powiatowych.
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nia, siczowe odznaki, elementy stroju (kapelusz lub czapka z czerwonym piórem), 
kolorowe szarfy, sztandary i jasno określeni przez liderów partyjnych wrogowie 
narodu w sposób jednoznaczny kształtowały profil towarzystwa16. 

Radykalna „Sicz”, oparta na demokratycznych zasadach, wybierała członków 
swojej starszyzny, po uprzednim dokładnym ich sprawdzeniu pod kątem „politycz-
nej przydatności”. Głównymi zasadami wyznawanymi w „Siczy” były: 1) równość 
i braterstwo, 2) jedność, 3) moralność, honor i szacunek dla swojej i cudzej godności, 
4) wolność sumienia – w sprawie religii antyklerykalna „Sicz” pozostawiała to „su-
mieniu każdego członka”17. Wzorem dawnych kozaków członkowie nazywali siebie 
nawzajem „towarzyszami”. „Sicz” miała być ich matką, a „Wełyky Łuh” [Wielki Step] 
ojcem. Od samego początku ruch siczowy skierowany był do najprostszych i najbied-
niejszych warstw społeczeństwa i bardzo szybko nabrał wśród ukraińskiego chłop-
stwa masowego charakteru18.

W przeciwieństwie do towarzystwa „Sokił”, opartego na wartościach narodo-
wo-słowiańskich, „Sicz” hołdowała tylko i wyłącznie elementom rdzennie narodo-
wym. Z tego powodu była dla wielu zwykłych, prostych ludzi czymś bliskim, tym, 
z czym mógł się identyfikować każdy Ukrainiec. Podobnie jak „Sokił”, radykalne „Si-
cze” wprowadziły szkolenia przeciwpożarowe i wspomagającą je szeroko zakrojoną 
pożarniczą propagandę. Okazało się to trafnym posunięciem, które przyciągnęło do 
towarzystwa wielu niezdecydowanych. Co ciekawe, dla rozwoju pożarnictwa w swo-
ich „Siczach” Trylowśkyj zaadaptował statut ochotniczych straży pożarnych jednego 
z założycieli „Sokiła” – Wołodymyra Ławriwskiego, ułożony na potrzeby towarzystw 
sokilskich i zamieszczony w kalendarzu tegoż towarzystwa na rok 189719. Również 
z literatury sokilskiej Trylowśkyj wykorzystał „Prykazy do wpraw rjadowych” (Ko-
mendy do musztry), autorstwa Ławriwskiego, zamieszczone w kalendarzu sokilskim 
na rok 189520.

Od 1900 r., tj. od chwili powstania pierwszego towarzystwa siczowego do roku 
1910 nieformalne centrum ruchu mieściło się w Kołomyi, w miejscu zamieszkania 
Trylowśkiego. Nieformalne, gdyż pierwsze powstające towarzystwa działały na pod-
stawie indywidualnych statutów i nie utrzymywały ze sobą organizacyjnej łączności. 
Ruchowi brakowało organu koordynującego prace całego stowarzyszenia. W tym 
celu 19 kwietnia 1908 r., w Stanisławowie, założono „Hołownyj Komitet Siczowy” 
[Główny Komitet Siczowy (GKS)] i siczowe centrum wydawnicze21. Drukowano w nim 
organizacyjne pisma, a przede wszystkim, co charakterystyczne dla tej organizacji, 

16 Sztandary i wszystkie elementy stroju siczowników musiały opierać się na tradycji świec-
kiej. O sztandarach m.in. pisano: Jeśli ktokolwiek zechce mieć na sztandarze jakiegoś świętego 
to niechaj go maluje na chorągwi cerkiewnej, a nie na siczowym sztandarze. […] na siczowych 
sztandarach mają być nasi narodowi bohaterowie i nasz siczowy znak, jasna siczowa gwiaz-
da, która prowadzi nasze Sicze naprzód, do boju z nieprawdą i ciemnotą. Cyt. za: Zaporożec, 
Kałendar dla naroda na rik zwyczajnyj 1911, Kołomyja 1910, s. 161.

17 B. Trofymiak, Himnastyczno-sportywni orhanizaciji…, s. 219.
18 CDIAUL, F. 312, op. I, spr. 169.
19 Zasnowujte Siczy, „Hromadśkyj Hołos”, nr 19, 8 maja 1901, s. 3.
20 S. Hajduczok, Piw stolittia sokilśkych wydań, Lwiw 1937, s. 3. 
21 Hej, tam na hori „Sicz” ide! Propamjatna knyha „Siczej”, zibraw i uporiadkuwaw Petro Try-

lowśkyj, Edmonton 1965, s. 23; Zaporożec. Kałendar dla naroda na rik zwyczajnyj 1921, Wi-
deń 1920, s. 38.
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śpiewniki. Mimo, że GKS i centrum wydawnicze powołano do życia w Stanisławo-
wie, siedzibę miały w Kołomyi. Z początkiem roku 1910, wraz ze zmianą miejsca 
zamieszkania Trylowśkiego, centrum siczowe przeniosło się do miasteczka Jabło-
nowo22. Komitet „siczowy” koordynował działalność własnych towarzystw w Galicji 
Wschodniej oraz na Bukowinie, organizował festyny ludowe i święta „siczowe”, pod-
czas których prezentowano sprawność organizacji, wyszkolenie przeciwpożarowe 
oraz cieszące się dużą popularnością ćwiczenia zespołowe i musztrę wojskową. 

Od momentu powstania pierwszej „Siczy”, z każdym rokiem działalności zakres 
terytorialny stowarzyszenia się powiększał. Samo słowo „Sicz” poruszało ukraińskie 
społeczeństwo, wywołując w nim nieznane wcześniej odczucia. Najbardziej dyna-
micznym okresem rozwoju towarzystwa były lata 1903 i 1904. Wówczas powstało 
ponad dwieście filii, a etap ten określono nawet „rozwojowym pochodem nowocze-
snego kozactwa”23. 

Jednakże wzrost napięcia w Rosji, wybuch wojny rosyjsko-japońskiej, eskalacja 
tendencji rewolucyjnych sprawiły, że w konsekwencji dynamicznego rozwoju „Siczy” 
i w Galicji Wschodniej zaczął narastać konflikt polsko-ukraiński. Coraz częściej prze-
prowadzane ćwiczenia paramilitarne dla członków organizacji, elementy umundu-
rowania, przemarsze „siczowników”, zwyczaj grupowego chodzenia w rynsztunku 
na niedzielne nabożeństwa, zaczęły budzić niepokój i skłaniały do jednoznacznych 
skojarzeń24. Nie uszło to uwadze namiestnika Galicji, hrabiego Andrzeja Potockiego, 
który w „Siczach” dostrzegał zagrożenie w postaci rodzącego się pod hasłami krze-
wienia ruchu narodowego – ukraińskiego nacjonalizmu. Skutkiem tego zabronił on 
propagowania siczowych idei, a także przeprowadzania siczowych świąt i noszenia 
wszelkich oznak z nimi związanych. Zamiast „Siczy”, w której widział również ostoję 
chłopskiego socjalizmu, sugerował ludności ukraińskiej zakładanie czytelni „Proswi-
ty”, ewentualnie filii „Sokiła”25. Licząc na ukrócenie działalności organizacji „siczo-
wych”, wydał okólnik skierowany do starostów powiatów wschodniogalicyjskich, by 
ci uważnie przyjrzeli się paramilitarnym ćwiczeniom „Siczy”. Mieli oni obserwować, 
czy w ich trakcie wdrażano musztrę wojskową lub czy używano huculskich topor-
ków. Pismo namiestnika dało starostom prawomocny oręż do walki z tą ukraińską 
organizacją. Na jego podstawie zaczęto wprowadzać restrykcje i utrudnienia dla 
działalności „Siczy”, dlatego rok 1905 przyniósł nieznaczny zastój siczowego roz-
woju. Ale atmosfera polityczna pierwszej dekady XX w. w Galicji Wschodniej wciąż 
się zaogniała, a wzburzenie ludności ukraińskiej narastało. Otwarcie nawoływano 
do fizycznej rozprawy z przeciwnikami. Dodatkowo, narodowcy ukraińscy zaczęli 
obwiniać namiestnika Potockiego za klęskę wyborczą26, stawiając go jako symbol 

22 B.I. Kowerko, Sokilśkyj i siczowyj himnastycznyj ruch…, s. 71.
23 J. Lubyżanin, O. Ulitin, M. Nahorniuk, Do pytannia istoriji „Sokilśkich” ta „Siczowych” perio-

dycznych wydań (do 1914 r.), „Pedahohika, Psychołohija ta Medyko-Biołohiczni Problemy 
Fizycznoho Wychowannia i Sportu”, nr 15, Specjalnyj wypusk za temoju: Tradyciji Ukrajinś-
koji Fizycznoji Kultury i Formuwannia Systemy Fizycznoho Wychowannia w Ukrajini, czasty-
na I, Charkiw–Lwiw 2003, s. 63.

24 R. Tomczyk, Z dziejów Ukraińskiego Ruchu Paramilitarnego w Galicji..., s. 138.
25 R. Tomczyk, Z dziejów Ukraińskiego Ruchu Paramilitarnego…, s. 142.
26 Pod wpływem rosnącej opozycji Potocki zdecydował się udzielić poparcia moskalofilom. 

W przeprowadzonych w lutym 1908 r. wyborach do Sejmu, Ukraińcy wprawdzie uzyskali 
21 mandatów, ale 10 z nich przypadło „starorusinom”, co doprowadziło do sporej dyspro-
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wielowiekowego ucisku i niesprawiedliwego panowania szlachty polskiej nad Ukra-
ińcami. W niechęci Potockiego do „Siczy” upatrywano także pobudek osobistych 
– zamiaru odpłacenia się za krzywdy rodu doznane od kozackich oddziałów siczo-
wych w trakcie powstań na Ukrainie w XVII w. Finałem tych nastrojów, 12 kwietnia 
1908 r., był udany zamach na namiestnika. Zbrodnia ta sprowadziła na towarzy-
stwa siczowe falę represji i aresztowań, tym bardziej, że zamachowca – Myrosła-
wa Siczynśkiego podejrzewano o sympatyzowanie z siczowymi ideami27. Następca 
Potockiego, namiestnik Michał Bobrzyński, utrzymując kurs poprzednika, polecił 
starostom zaostrzenie działań administracyjnych. W tajnym liście – rozporządzeniu 
z 25 maja 1908 roku – w terminie do 8 dni, Prezydium Namiestnictwa we Lwowie 
wymogło na wszystkich starostwach Wschodniej Galicji przygotowanie i złożenie 
szczegółowych raportów dotyczących stanu i rozwoju „Siczy” w poszczególnych po-
wiatach, dotyczących liczby towarzystw i porównania ich dynamiki z poprzednimi 
latami. Proszono także o niezwłoczne nadesłanie odpowiedzi na pytania: Czy towa-
rzystwa „siczowe” są aktywne? Czy ich organizowane występy, zloty i festyny noszą 
radykalny, nacjonalistyczny, rewolucyjny, a tym samym antypaństwowy charakter? 
Czy ich działalność gimnastyczna nie jest przykryciem dla polityczno-rewolucyjnych 
tendencji? Czy noszenie odznak, stroju siczowego i szarf jest związane ze świętem, 
czy nosi się je także w dzień powszedni? Czy za demonstracyjne noszenie siczowych 
wyróżników noszący je byli przez starostę karani czy też nie?28 

Jak widać z zamieszczonej poniżej Tabeli 1, pomimo czynionych przez władze 
formalnych utrudnień, nie przeszkodziły one zbytnio w dalszym progresie ukraiń-
skiej organizacji. Więcej, represje nie mogły być na tyle dotkliwe, gdyż kierownictwo 
siczowe jako przyczynę niedostatecznego rozwoju organizacji w tym okresie wska-
zywało na szkodliwą działalność pastuchów dusz naszych (jak pejoratywnie określa-
no w siczowych kręgach – popów moskalofilów) oraz Żydów rozpijających chłopów, 
którym: nie w smak była siczowa polityka, a nie na prześladowania i represje ze stro-
ny aparatu państwa29.

porcji wpływów. Poparcie stronnictwa moskalofilów w kręgach ukraińskich narodowców 
potraktowano jako prowokację. Zob.: J. Wiśnicki, Sprawa ukraińska jako element walki po-
litycznej między konserwatystami a narodową demokracją w Galicji przed I wojną światową, 
„Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia”, vol. I, sectio F, Lublin 
1995, s. 228; C. Partacz, Od Badeniego do Potockiego. Stosunki polsko-ukraińskie w Galicji 
w latach 1888–1908, Toruń 1996, s. 220.

27 Siczynśkyj należał do „Siczy”, ale nie do towarzystwa gimnastyczno-pożarniczego, a jedynie 
do korporacji studenckiej o takiej samej nazwie, działającej od roku 1864 przy Uniwersy-
tecie w Wiedniu. Z. Kuzela, M. Czajkeskyj, 1868–1908 „Sicz”. Almanach w pamjat’ 40-ych 
rokowyn zasnuwannia Towarystwa „Sicz” u Widnji, Lwiw 1908.

28 Poza tym rozporządzeniem rozpoczęły się aresztowania co bardziej aktywnych siczowych 
działaczy. Nie pozostawiono w spokoju założyciela i głównego atamana „Siczy”, posła na 
Sejm Kyryła Trylowśkiego. Ponadto władze zabroniły używania wszelkich atrybutów zwią-
zanych z towarzystwem „Sicz”. Grożono również całkowitym zlikwidowaniem związku si-
czowego. Zob.: B. Trofymiak, Himnastyczno-sportywni orhanizaciji…, s. 247-248.

29 Ibidem, s. 251.
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Tabela 1. Dynamika powstawania towarzystw „Siczowych” w Galicji w latach 
1900–1914

Rok Liczba towarzystw „Siczowych” 
założonych w poszczególnych latach

Liczba towarzystw „Siczowych” 
razem

1900 1 1
1901 1 2
1902 4 6
1903 104 110
1904 118 228
1905 33 261
1906 75 336
1907 90 426
1908 114 540
1909 77 617
1910 107 724
1911 68 792
1912 31 (dane do czerwca 1912)  <823*
1913 b.d. ≈ 794*
1914 b.d. ≈ 813*

*Dokładne dane co do liczby swoich towarzystw „siczowe” źródła podają do połowy 1912 r. 
Liczba towarzystw w latach 1912–1914 została oszacowana w oparciu o uśrednione, rozbież-
ne opracowania badaczy ukraińskich. 
Źródło: „Siczowy Wisty” nr 1, styczeń 1913, s. 8-9; Atlas Ukrajiny i sumeżnych krajiw, Lwiw 
1937, s. XLVIII, tab. nr 14, 140. B. Trofymiak, Himnastyczno-sportywni orhanizaciji..., s. 232; 
O. Waceba, Narysy z istoriji zachidno-ukrajinśkoho sportywnoho ruchu, Iwano-Frankiwsk 1997, 
s. 138.

Tabela 2. Dynamika powstawania towarzystw „Siczowych” w poszczególnych 
powiatach Galicji w latach 1900–1913

Powiat*
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90

1
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19
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19
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19
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91

3

Ro
zw

ią
za

no

Og
ół

em

Brzeżany 4 1 - 1 2 1 1 6 2 1 - 19
Bóbrka - - - 2 5 6 4 9 4 - - 30
Bohorodczany 3 2 4 10 - 1 - - - - - 20
Borszczów 1 2 - - 1 1 1 5 8 3 - 22
Brody - - - 2 - - - 1 3 - - 6
Buczacz - 2 1 3 1 13 6 6 1 - 1 32
Horodenka 1 7 2 - 4 2 1 2 1 10 3 - 33
Gródek - - - - - - - - - - - -
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Powiat*
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ół

em

Husiatyn - 1 - 1 4 4 2 - - - - 12
Dobromil - - - - - - - 1 3 2 - 6
Dolina 1 - - 1 6 7 1 1 - - - 17
Drohobycz - - 1 3 - 9 2 2 1 - - 18
Żydaczów 2 - - - - 1 1 1 1 1 - 7
Żółkiew - - - - - - - 1 - - - 1
Zaleszczyki - - 2 2 5 - 1 4 4 - - 18
Zbaraż - 1 1 - - 2 - 1 1 8 - 14
Zborów - - - - 2 2 1 - 2 - - 7
Złoczów - 1 - - - - 1 2 1 - - 5
Kałusz 3 1 - 4 8 2 - - - - - 18
Kamionka 
Strumiłowa - 1 - - - - 2 2 - - - 5

Kołomyja 1 13 13 3 10 6 2 4 1 - - 2 51
Kosów 10 37 3 2 6 1 1 4 2 - 20 46
Lwów 1 1 1 - - 2 1 5 - - 1 10
Mościska - 1 - - 3 3 1 1 5 - - 14
Nadwórna 1 7 5 11 1 2 1 - - - - 28
Nowy Sącz - - - - - - - 1 - - - 1
Przemyśl - 1 4 2 - - 2 8 1 1 - 19
Przemyślany - - - - 4 - - 4 - - - 8
Peczeniżyn 3 6 3 1 4 5 - 2 1 - 3 22
Podhajce - - - 4 9 4 1 1 - 1 - 20
Rawa Ruska 1 - - - - - - - - - - 1
Rohatyn 2 2 - - 3 2 8 6 3 2 - 28
Rudki - - - - - 1 1 1 1 2 - 6
Sambor - - 1 - - 6 2 - 2 1 - 12
Skałat - - - - - - 4 2 - 1 - 7
Śniatyń 1 3 24 9 1 1 1 4 3 2 3 1 1 52
Sokal 7 1 - 2 1 2 4 4 - - - 21
Stanisławów 15 16 - 3 3 8 - 5 - 1 1 50
Stary Sambor - - - 1 - - - - - - - 1
Stryj - - 1 1 3 1 8 5 - - - 19
Sanok - - - - - - - - - - - -
Trembowla 1 1 - - 3 2 1 1 1 - - 10
Tarnopol 2 5 - - - 4 2 1 6 1 - 21
Tłumacz 3 3 - 2 4 12 7 5 1 1 - 38
Turka - - - - 1 - 1 1 - - - 3
Cieszanów - - 1 - 1 - - - - 1 - 3
Czortków - 1 1 2 - 1 - 3 - - - 8
Jaworów - - - - 1 2 - 1 1 - - 5
Ogółem 2 4 104 118 33 75 90 114 77 107 68 31 29 794
*Powiaty wymieniono w porządku alfabetycznym języka ukraińskiego. 
Źródło: „Siczowy Wisty”, Rik II, nr 1, styczeń 1913, s. 8-9. 
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Trudną do zrozumienia była nienawiść Trylowśkiego do wiary i do kleru, który 
nazywał „skórozdziercami”, tym bardziej, że on sam pochodził z rodziny duchowne-
go, zawdzięczając mu m.in. swoje wykształcenie. I chociaż „Siczowy Batko”, jak zwa-
no Trylowśkiego, na każdym kroku manifestował niechęć do duchowieństwa, to jak 
sam zaznaczał: nigdy nie występował przeciw religii…, chciałem tylko tego, by „Sicze” 
nie miały klerykalnej opieki. Kto chciał ją mieć, miał ją w „Sokołach”30. 

Jednak w jego działalności politycznej antyklerykalnych wystąpień można było 
doszukać się znacznie więcej, jak choćby składanie daleko idących obietnic bez po-
krycia w imieniu Radykalnej Partii – bez żadnego upoważnienia ze strony jej kie-
rownictwa – które miały dotyczyć nadań ziemi dla chłopów aktywnie przeciwsta-
wiających się popom. Co najmniej tak, jakby od unicestwienia Cerkwi miały zależeć 
przyszłość i szczęście Ukrainy.

Antyklerykalizm Trylowśkiego ostrej krytyce poddał podczas spotkania w Domu 
Narodowym w roku 1913 sam Iwan Franko, ukraiński poeta i pisarz, jeden ze współza-
łożycieli Radykalnej Partii. Tuż po wystąpieniu Trylowśkiego powiedział: Do pomyłek 
jakie w życiu zrobiłem, należy moja praca przy kładzeniu podwalin Radykalnej Partii. 
Rozwój tej partii dał możliwość demagogom podobnym jak mój przedmówca Trylowśki. 
Nieszczęściem naszego narodu jest to, że partia, dla której podwaliny kładłem zabroni-
ła narodowej duszy i chrześcijańskiego światopoglądu. Nasza młodzież nie zna Pisma 
Świętego – uważa go za niepotrzebne do czytania. Kiedy mógłbym wam dać jakąś radę 
na przyszłość, szczególnie młodym, to radziłbym wam częstsze spowiadanie się i przystę-
powanie do świętych Sakramentów, by w ten sposób zbliżyć się do Boga31.

Przeniesiony na grunt siczowy i praktykowany tam ateizm pozwolił ukuć „so-
kilskim” działaczom sarkastyczne porównanie dawnej tradycji Siczy Zaporoskiej do 
organizacji zaproponowanej przez Trylowśkiego: Na dawnej Siczy była cerkiew i był 
pop, nie było kobiet. Radykalna Sicz nie uznaje cerkwi, nie dopuszcza do siebie popa, 
dopuszcza kobiety32.

Abstrahując od antyklerykalizmu, pragnieniem kierownictwa i zwolenników 
ruchu siczowego było stałe wzmacnianie poszczególnych towarzystw i scentra-
lizowanie wszystkich istniejących i rozsianych na dużym obszarze organizacji. 
W tym celu Główny Komitet Siczowy zwołał do Lwowa, na dzień 4 grudnia 1912 
r., Krajowy Zjazd Siczy. Wzięli w nim udział delegaci organizacji z całego kraju. 
W czasie tego zjazdu podjęto uchwałę o powołaniu Ukrajinśkieho Siczowoho So-
juzu [Ukraińskiego Związku Siczowego – (USS)]. Nowy związek objął patronatem 
wszystkie siczowe towarzystwa, oparte na świeckim fundamencie. Zastrzeżono 
przy tym, że członkiem tych towarzystw mógł zostać tylko Ukrainiec lub Ukrainka, 
również stanu świeckiego33. 
30 Hej, tam na hori „Sicz” ide!.., s. 60.
31 B. Trofymjak, Himnastyczno-sportywni orhanizaciji..., s. 216; „Swoboda” z 28 lipca 1995.
32 T. Franko, Istorija i teorija ruchanky, Kołomyja–Lwiw 1923, s. 74.
33 Zastrzeżenie o świeckości miało być również wyróżnikiem radykalnych towarzystw siczo-

wych, gdyż obok nich, od roku 1908, zaczęły powstawać filie „Sokiła”, którym organizacja 
pozwoliła na przyjmowanie nazwy „Sicz”, co było nie do zaakceptowania przez radykałów. 
Sokilskie „Sicze” miały stanowić pomost łączący obie centrale w jeden przyszły wspólny 
związek. Tak przynajmniej zakładali działacze „Sokiła”, którzy udostępnienie tej nazwy 
swoim filiom motywowali w sposób następujący: Pozostawiamy swoim filiom pewną sa-
modzielność, tak że każda filia może sobie nadać nazwę jaka jej jest ulubiona. I tak mogą 
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Na czele związku stanęła Generalna Starszyzna w składzie: Kyrył Trylowśkyj 
– generalny ataman; Jarosław Wesełowśki – generalny esauł; Mykoła Bałyćki – ge-
neralny pisarz; Sydir Wynnykiw – generalny skarbnik; Dmytro Katamaj – generalny 
oboźny, a od 1913 r. szef sekcji strzeleckiej; Fedir Kałynowycz – generalny czetar34. 
Zadaniem USS było utrzymanie jedności siczowego ruchu, jego kontroli i niesienie 
pomocy we wszelkich przejawach działalności towarzystw. Równocześnie z powsta-
niem Ukraińskiego Związku Siczowego w 1912 r. utworzono jego lwowską centralę. 
Na zjeździe delegaci przyjęli następującą strukturę związku: 

Najwyższym organem USS został Krajowy Zjazd Siczowy. Zwoływała go, co 
najmniej raz na trzy lata, Generalna Siczowa Starszyzna. Ustalała ona także miejsce 
zjazdu. Każda „Sicz” miała prawo wysłać na zjazd dwóch delegatów zaopatrzonych 
w organizacyjne legitymacje. Oprócz nich w zjeździe brał udział każdy powiatowy 
koszowy względnie esauł.

W hierarchicznej kolejności następną była Krajowa Rada Siczowa. Jej skład two-
rzyli powiatowi atamani i członkowie Generalnej Starszyzny. Krajowa Rada Siczowa 
zbierała się raz do roku, w jesieni. Sporządzała sprawozdania z działalności ruchu si-
czowego, układała plany dalszej siczowej pracy i przygotowywała wybory Generalnej 
Siczowej Starszyzny. Z kolei Krajową Radę Siczową zwoływała wybierana przez nią 
Generalna Siczowa Starszyzna. W razie zaistnienia spraw wielkiej wagi Generalna Si-
czowa Starszyzna mogła zwołać nadzwyczajne zebranie Krajowej Rady Siczowej.

W skład Generalnej Siczowej Starszyzny wchodzili: 1) Generalny Ataman, 2) Ge-
neralny Esauł, 3) Generalny Pisarz, 4) Generalny Skarbnik, 5) Generalny Oboźny, 6) 
dwóch Generalnych Czetarów i dwóch ich zastępców. Generalna Siczowa Starszyzna 
wykonywała zadania Ukraińskiego Związku Siczowego. Przyjmowała do Związku 
pojedyncze organizacje siczowe lub je wykluczała. Generalną Siczową Starszyznę 
wybierano każdej jesieni na okres jednego roku. Generalna Siczowa Starszyzna mia-
ła prawo do powoływania sekcji. Każda sekcja składała się z dowolnej liczby człon-
ków, ale nie mogło ich być mniej niż trzech.

W powiecie najwyższą siczową władzę stanowiła Powiatowa Sicz sprawująca 
pieczę, średnio, nad 20 siczowymi filiami. Reprezentowała ją Powiatowa Rada Siczo-
wa, składająca się ze wszystkich koszowych z danego powiatu35. Spośród nich wyła-
niano dziewięcioosobową Powiatową Siczową Starszyznę: powiatowego atamana, 
esauła, pisarza, skarbnika, oboźnego i czterech powiatowych czetarów36. 

być sokilskie filie nazywane imieniem świętych, imieniem naszych wybitnych pisarzy i dzia-
łaczy narodowych, a także pod chwalebną i drogą nam wszystkim historyczną nazwą „Sicz”. 
Uwzględniając i poważając niezależność każdej organizacji „Sokił” wcale nie ma na celu prze-
ciągania „Siczy” [radykalnych] tym sposobem. „Sokił” idzie otwartą, uczciwą drogą i dlatego 
też z jego łona wyszedł projekt, by założyć „Związek Gimnastycznych i Pożarniczych Towa-
rzystw” na wzór zjednoczenia takich towarzystw w Serbii. Do tego związku należałyby zarów-
no Sokiły jak i Sicze [radykalne] i ten związek objąłby dzieło organizacji połączenia i kontroli 
pożarniczych Sokiłów i Siczy, bo ta praca obecnie jest ponad siły lwowskiego Sokiła, a wśród 
Siczy nie posiadających jednomyślnej organizacji jest dosyć zaniedbana. Cyt. za: „Sokilśky 
Wisty”, nr 3, 17 września 1908, s. 1; „Siczowy Wisty”, nr 1, styczeń 1913, s. 1.

34 Hej, tam na hori „Sicz” ide!..., s. 175.
35 I. Andruchiw, Ukrajinśki mołodiżni towarystwa Hałyczyny: 1861–1939 rr. (Korotkyj istorycz-

nyj narys), Iwano-Frankiwśk 1995, s. 17.
36 „Siczowy Wisty”, nr 2 i 3, luty–marzec 1913, s. 19-22.
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Podstawą majątku związku były składki członkowskie. Każda „Sicz” była zo-
bowiązana do przekazania związkowej kasie co najmniej 2 korony rocznie, a każdy 
siczownik wpłacał na konto swojego macierzystego towarzystwa 1 koronę i 20 cen-
tów. W kwocie tej była zawarta prenumerata siczowego organu „Siczowy Wisty”37.

Historyczną zasługą „Siczy” było to, że jej towarzystwa przygotowywały naród 
do wydarzeń, w których mogła brać udział tylko wychowana, solidarna i narodowo 
świadoma nacja. Znalazło to m.in. potwierdzenie w przededniu I wojny światowej, 
kiedy konflikt zbrojny między Rosją a państwami centralnymi wydawał się być nie-
uchronnym. Wówczas od Ukraińskiego Związku Siczowego wyszła propozycja orga-
nizacji towarzystwa Ukraińskich Strzelców Siczowych – przyszłych żołnierzy mają-
cych walczyć o wolność Ukrainy. 

Statut towarzystwa strzeleckiego składany przez Związek Siczowy był dwukrotnie 
odrzucany przez władze. Dopiero gdy za trzecim razem lider „Siczy” – Trylowśkyj prze-
łożył słowo w słowo statut polskiego „Strzelca”, władze nie miały już żadnego argumen-
tu by po raz kolejny go odrzucić – inaczej musiałyby również zabronić działalności pol-
skiemu towarzystwu38. Tym sposobem 18 marca 1913 r. we Lwowie oficjalnie doszło 
do założenia pierwszego ukraińskiego towarzystwa strzeleckiego o nazwie: „Siczowi 
Strzelcy”39. W ramach wojskowego szkolenia Związek Siczowy organizował szereg za-
jęć z zakresu nauki strzelania i manewrów polowych. Wiele z nich Trylowśkyj doglądał 
osobiście. Między innymi był obecny w kwietniu na dużych manewrach w podlwow-
skim Kajzerwaldzie, a 28 czerwca 1914 r. na Zlocie Szewczenkowskim sam dowodził 
oddziałami „Siczy”. W przededniu zlotu, 27 czerwca, Trylowśkyj wygłosił przemó-
wienie, w którym wskazał na święty obowiązek wyzwolenia „Kobzarowej” (od dzieła 
Kobziarz Tarasa Szewczenki) mogiły i uwolnienia ukraińskiego narodu od carskiego 
jarzma, podkreślając że: Może już niedaleka ta chwila, kiedy przyjdzie nam naostrzyć 
bagnety karabinów naszych na kamieniu tarasowej mogiły40. Z chwilą wybuchu I wojny 
światowej Trylowśkyj został „hołową” sekcji organizacji „Bojewoji Uprawy” [Zarządu 
(Sztabu) Wojskowego] Legionu Ukraińskich Siczowych Strzelców.

Chociaż ruch siczowy miał wielki wpływ na kształtowanie świadomości i zmy-
słu organizacyjnego wśród mas, to w oczach oponentów był prowadzony zbyt po-
wierzchownie. W porównaniu z podobnymi sokilskimi towarzystwami, postrzegano 
go – niesprawiedliwie zresztą – jako nastawiony przede wszystkim na blichtr, roz-
głos, pokaz i „fanfaronadę”. 

Zarówno siczowy, jak i sokilski ruch wzięły początek z niewielkich pojedynczych 
towarzystw i w stosunkowo krótkim czasie rozrosły się w wielkie i szeroko rozga-
łęzione organizacje. „Sokił-Batko” (Ojciec) i „Sicz” (Macierz) miały szansę stać się 
wielką państwotwórczą siłą, ale pod warunkiem, że we wspólnym interesie połączą 
się w proponowany przez działaczy sokilskich jeden wspólny, potężny organizm. Na 

37 Pismo związku „Siczowy Wisty” wychodziło pierwotnie w roku 1912 przy „Hromadśkim 
Hołosie”, a od roku 1913 ukazywało się samodzielnie. Jego redaktorem był Dmytro Kata-
maj. Po wojnie ukazywało się w latach 1922–1924. Ukrajinśki Czasopysy Lwowa 1848–1939, 
t. II: 1901–1919, red. M.M. Romaniuk, Lwiw 2002, s. 459. 

38 K. Trylowśkyj, Moja znajomość z Józefem Piłsudskim, „Niepodległość” 8(1933), z. 3, s. 444.
39 I. Krypiakewycz, B. Hnatewycz, Z. Stefaniw, O. Dumin, S. Szramczenko, Istorija Ukrajinśkoho 

Wijśka, t. II, Kyjiw 1995, s. 7.
40 CDIAUL, F. 146, op. VIII, spr. 1040, s. 23.
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drodze zjednoczenia stanęło przede wszystkim zbyt duże upolitycznienie „Siczy”, jej 
zależność od Radykalnej Partii, odrzucenie wartości chrześcijańskich, które dla wielu 
Ukraińców było nie do przyjęcia, czy wreszcie wodzowskie aspiracje „Siczowego Bat-
ki” i jego niechęć do zawierania kompromisów. Wydawać by się mogło, iż tym dwóm 
organizacjom chodziło o to samo, jednak istniały między nimi spore rozbieżności. 
Różnice w rozumieniu sprawy ukraińskiej często były tak istotne, że czasem dopro-
wadzało to do niezręcznych sytuacji, jak np. w czasie zlotu chorwackiego „Sokoła” 
w Zagrzebiu w dniach 13-15 sierpnia 1911 r. Gdy w imieniu każdej delegacji z po-
szczególnych narodowych towarzystw gimnastycznych zaproszonych na zlot prze-
mawiał jeden przedstawiciel, ze strony Ukraińców wystąpiło dwóch: jeden repre-
zentujący „Główny Komitet Siczowy”, drugi „Sokiła”. Obaj wysłannicy siedzieli przy 
stole w różnych miejscach, z dala od siebie i, co nie uszło uwadze zebranych, obaj 
nieprzychylnie do siebie nastawieni41. Tworzyło to niekorzystne wrażenie, pokazując 
wszystkim, że Ukraińcy nawet poza granicami i w trakcie słowiańskiego święta jedno-
ści potrafią manifestować różnice wewnętrzne i własne animozje. Obrona interesów 
narodowych na zewnątrz wymagała tego, by w takich okolicznościach istniała jedno-
myślność. Ukraińcy nie mieli zgodnego kierunku działania, jednego wspólnego planu, 
jednej organizacji. Za to istniały dwa duże związki, a każdy z nich aspirował do tego, 
by zostać przewodnią siłą ukraińskiego narodu. Nie do pogodzenia był apolityczny 
charakter „Sokiła” z wysoce upolitycznionym charakterem „Siczy”. Choćby tylko z tej 
przyczyny „Sokił” nie mógł wejść w struktury „Siczy” radykalnych. Mimo to, dla do-
bra narodu, gotów był do programowych ustępstw w celu dokonania fuzji z radyka-
łami i doprowadzenia do powstania wspólnego ukraińskiego związku o charakterze 
gimnastyczno-pożarniczym zdolnego krzewić narodowe idee. Wyprzedzając przy-
szłe prognozowane zjednoczenie, w „Sokile” zezwolono nowo powstającym filiom na 
przyjmowanie nazwy... „Sicz”42. Na to nie chcieli się zgodzić, ani nawet przyjąć tego do 
wiadomości siczowi liderzy z „Huculskim Batkiem” na czele. W siczowym kalendarzu 
„Zaporożec” pojawienie się konkurencyjnych sokilskich „Siczy” opatrzono takim oto 
komentarzem: Siczowa organizacja i jej naczelny zarząd „Hołownyj Komitet Siczowyj” 
starały się zawsze przyjaźnie odnosić do ruskich Sokiłów. Ale kiedy tak po jezuicku bio-
rą się [Sokiły] do podkopywania siczowej organizacji i całkiem jawnie stają się orężem 
w rękach klerykałów, to teraz dla każdego postępowego Rusina może być tylko taka 
taktyka: Daleko od Sokiłów, precz z sokilskimi Siczami!43 

W ewentualnej fuzji radykałowie obawiali się utraty wpływów zarówno 
w związku siczowym, jak i – co z tym się wiązało – także na arenie politycznej. Am-
bicje polityczne nie były jednymi, jakie leżały u podstaw różnic między oboma orga-
nizacjami. Do nich należały kultywowane tradycje, od słowiańsko-narodowych re-
41 Zwracano przy tym Ukraińcom uwagę, że dostojeństwo narodu wymaga, ażeby w takich 

sprawach istniała jednomyślność. Zob.: „Wisty z Zaporoża”, nr 68, 30 kwietnia 1912, s. 8.
42 Nadawanie nazwy „Sicz” nowym filiom „Sokiła” stało się faktem po kongresie „Proswity” 

w roku 1909. W jego trakcie, po jednym z referatów pt. Pożarni „Sokoły”, Kongres uznał: 
Ze względu na jedność i planowość akcji kongres uznaje potrzebę założenia bezpartyjnego 
Związku ukraińskich gimnastycznych i pożarniczych towarzystw, a dopóki to nie nastąpi, 
zbliżenie i porozumienie wśród dotychczas istniejących organizacji. Zob.: Perszyj Ukrajinśkyj 
Proświtno-Ekonomicznyj Kongres, uładżennyj Towarystwom „Proświta” w soroklittia zasnu-
wannia u Lwowi. Protokoły i Referaty, red. dr I. Bryk i dr M. Kociuba, Lwiw 1910, s. 245-246.

43 Zaporożec. Kałendar dla naroda na rik zwyczajnyj 1911, Kołomyja, s. 160.
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prezentowanych przez „Sokiła”, do nacjonalistyczno-narodowych po stronie „Siczy”. 
Osobną była, podkreślana już w kilku miejscach, sprawa religii. Zdecydowanie anty-
klerykalny i ateistyczny fundament towarzystwa firmowanego przez radykałów kłó-
cił się z zasadami opartymi na wartościach chrześcijańskich większości towarzystw, 
które pozwalały na piastowanie funkcji prezesów niektórych filii, w tym filii „Sokiła”, 
nawet duchownym greckokatolickim, na co ze zgrozą reagowali radykałowie:

…Członkami tychże [Sokilskich] „Siczy” mogli być już także i duchowni! Sokilskie 
„Sicze” były więc w swoim duchu tożsame z „Sokiłami”, różniąc się tylko formalnie na-
zwą! Od tego czasu zaczęła się jawna wrogość pomiędzy niezależnymi od klerykalnych 
wpływów „Siczami” [radykalnymi] i „Sokiłami” i ich „filiami”, jak je nazywał naród „pa-
łamarskimi”44 Siczami45.

Zupełnie odmienne było także nastawienie do problemów gimnastyki i wycho-
wania fizycznego w ogóle. Dla „Sokiła” była to sprawa pierwszorzędnego znaczenia. 
„Sokił” budował zatem sale, boiska, organizował place do ćwiczeń, masowo szkolił 
instruktorów, wydawał fachową literaturę sportową, podczas gdy w radykalnych 
„Siczach” sprawa wychowania fizycznego nie nabierała takiej wagi46. Służyła bar-
dziej celom pokazowym, ceremoniałom, propagandzie, wyeksponowaniu siły, kar-
ności i jedności panującej w towarzystwie niż faktycznemu wychowaniu i odrodze-
niu fizycznemu jednostek. Wymownym tego przykładem był pokaz sprawności obu 
towarzystw w roku 1910 podczas piątego święta siczowego w Stanisławowie z oka-
zji jubileuszu dziesięciolecia istnienia „Siczy”:

Sokilscy gimnastycy stopniowali trudność swoich występów od lekkich do ciężkich, 
tak że każdemu nawet nie gimnastykowi przyszło na myśl, że wykonanie ich nie jest 
niemożliwe, a przeciwnie układ taki zachęca nawet szersze warstwy do zainteresowa-
nia się gimnastyką. Przeciwnie było u czerniowieckich siczowników. Wzięli oni ćwicze-
nia [do pokazów] od razu trudne i nie nadające się na to narodowe święto, ale nawet 
na gimnastyczny występ. Miejscem dla takich ćwiczeń jest Koloseum albo cyrk. Bardzo 
przykre wrażenie robiły ćwiczenia na kółkach jednego z czerniowieckich siczowników, 
którego siłę można było podziwiać, ale wykręcanie rąk w stawach barkowych wyglą-
dało jak średniowieczne tortury. Niesmak u widzów wywoływało kłanianie się gim-
nastyków po zakończeniu ćwiczeń, kiedy publiczność nagradzała ich oklaskami, tak, 
że miało się wrażenie, że ma się przed sobą jakiegoś cyrkowca, który różnił się chyba 
tylko tym, że nie posyłał jeszcze kobietom pocałunków. Również nie widać było u nich 
[siczowników] żadnej karności i znajomości musztry, bo kiedy wyszli do ćwiczeń i usta-
wili się, to jeden stał za blisko drugiego, inny znowu za daleko, jeden obracał się, inny 
występował z szeregu, trzeci zaś rozkładał i pokazywał rękami.

Niektórzy gimnastycy [siczowi] nie wiedzą zupełnie, co to jest porządek i dyscyplina. 
Jeden gimnastyk w szeregu, najbliżej trybuny wyciąga tytoń, skręca cygaretkę i spokojnie 
pali nawet podczas komendy „baczność” i kiedy przewodnik pokazywał ćwiczenia47.

Również w obszarze budowy zaplecza sportowego i szkolenia instruktorów 
„Sicze” pozostawiały wiele do życzenia. Choćby tylko z racji działania w ośrodkach 

44 Pałamar (ukr.) – w ujęciu pejoratywnym oznaczał posługacza cerkiewnego lub dzwonnika.
45 Hej, tam na hori „Sicz” ide!..., s. 58-59.
46 S. Hajduczok, Z nahody odnoho jubileju, „Sokilśki Wisty” 1930, nr 5-6, s. 4.
47 (en), Piate sjiczowe świato, „Narodne Słowo” 1910, nr 370, dodatek: „Wisty z Zaporoża”,  

nr 21 z 2 czerwca 1910, s. 12. p
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wiejskich „Siczom” doskwierał brak dostatecznej bazy sportowej, kadrowego zabez-
pieczenia i, co istotne, brak sportowych tradycji48. Te ostatnie były za to mocną stro-
ną „Sokiła”. Prężnie natomiast rozwijała się, zarówno w jednym, jak i drugim towa-
rzystwie, działalność przeciwpożarowa. 

Istniejące różnice między związkami dostarczyły obaw przed kolejną wiel-
ką imprezą – Zlotem Sokolim w Pradze w dniach 28 czerwca – 1 lipca 1912 r., o to, 
czy powtórzy się na forum międzynarodowym sytuacja z Zagrzebia, z sierpnia roku 
1911 i czy znowu ukraiński naród będzie reprezentowany przez dwie nieprzychyl-
48 O.M. Hudołyj, S.M. Fyl, G.W. Małka, Istorija fizycznoji kultury (Nawczalnyj posibnyk), Charkiw 

2003, s. 111.

Zdj. 1. Oficjalny strój radykalnych towa-
rzystw siczowych. Źródło: Galeria Ukraiń-
skiego Wojskowego Munduru we Lwowie, 
p. Bogusława Lubiwa. Ze zbiorów własnych 
autora.

Zdj. 2. Tym, których nie stać było na zakup 
pełnego stroju siczowego, pozwalano na strój 
regionalny (huculski, pokucki) z organiza-
cyjnymi dodatkami: huculskim drewnianym 
toporkiem, kapeluszem z piórem i odznaką. 
Całość przepasywano szarfą z napisem „Sicz” 
w … [tu na zdj. z miejscowości Trójca]. Źródło: 
Galeria Ukraińskiego Wojskowego Munduru 
we Lwowie, p. Bogusława Lubiwa.
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nie nastawione do siebie delegacje – radykalnej „Siczy” i „Sokiła-Batka”. Tak się też 
stało, ale zamiast „Siczy” wystąpiła tym razem niezapraszana przez nikogo delegacja 
ukraińskich moskalofilów. Na tablicy, którą w pochodzie przed nią niesiono, widniał 
napis „Rusini”49. Nie odegrała ona jednak żadnej roli.

Poza pojedynczym przypadkiem wspólnego świętowania „Sokiła” i „Siczy” 
w 1910 r. w Stanisławowie do krótkiego jednorazowego zjednoczenia obu central 
doszło dopiero w ramach przygotowań do Wielkiego Krajowego Zlotu Szewczen-
kowskiego w czerwcu 1914 r.50. Wspólny interes i waga chwili wymusiła na przy-
wódcach dwóch największych central „Sokiła” i radykalnej „Siczy”, by pomimo wielu 
dotychczasowych uprzedzeń, schodząc się na jednej drodze do wolnej i niepodległej 
Ukrainy, podali sobie ręce. Jednak w przededniu tego wielkiego dla Ukraińców święta 
doszło do incydentu, który nawet u największych optymistów rozwiał wszelkie na-
dzieje na ostateczne połączenie obu wielkich organizacji. Chodziło o uroczystą mszę 
polową, która miała stanowić część składową Zlotu Szewczenkowskiego. Trylowśky, 
ku zdumieniu organizatorów, zdecydowanie oświadczył, że nie życzy sobie mszy na 
zlocie. W przeciwnym razie deklarował ostentacyjne opuszczenie zlotu lub wraz ze 
swoimi siczownikami groził zrobieniem na placu awantury51. W kręgach sokilskich 

49 Grupa moskalofilów ukraińskich została zignorowana nawet przez delegację „Sokoła” ro-
syjskiego. „Wisty z Zaporoża”, nr 71, 31 lipca 1912, s. 1-2.

50 I. Andruchiw, Ukrajinśki mołodiżni towarystwa…, s. 18.
51 CDIAUL, F. 312, op. I, spr. 41, s. 226.

Zdj. 3. Kolory szarf używane w Związku Siczowym miały ścisłe hierarchiczne znaczenie. Górny 
rząd od lewej: malinowa – dla członków GKS i zwykłych członków „Siczy”; koszowy, adiutant, 
esauł, pisarz, skarbnik. Dolny rząd od lewej: oboźny, I czetar, II czetar, III czetar, IV czetar, cho-
rąży, dobosz. Źródło: Galeria Ukraińskiego Wojskowego Munduru we Lwowie, p. Bogusława 
Lubiwa.
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zawrzało na, jak nazwano bez ogródek, podłość siczowego lidera. Było już jednak 
za późno na jakiekolwiek zmiany. Bez względu na to, co miało się wydarzyć, posta-
nowiono nie zmieniać scenariusza. Zlot przebiegł bez zakłóceń, poza jednym wyjąt-
kiem. Jeszcze w trakcie pokazów sprawności, po południu 28 czerwca, nadeszła z Sa-
rajewa telegraficzna wiadomość o zamachu na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda52. 
Wojna stała się faktem i to ona wymusiła sojusz, w czasie którego byli siczownicy 
i członkowie „Sokiła” podali sobie ręce w ramach nowej, czysto wojskowej organi-
zacji – „Ukraińskich Siczowych Strzelców”53, a dotychczasowi szefowie organizacji 
gimnastycznych i strzeleckich połączyli wysiłki w pracach tzw. Ukrajińśkiej Bojewej 
Uprawy54 – nadrzędnej komórki sprawującej władzę nad Siczowym Strzelectwem.

Chociaż dalszy opis działalności towarzystwa „Sicz” wykraczałby już poza 
ramy przyjętej cezury czasowej, z obowiązku wypada wspomnieć, że po wojnie 
ukraińsko-polskiej towarzystwa siczowe już nigdy nie powróciły do swojej świet-
ności. W kontekście niedawnego konfliktu zbrojnego postrzegane były przez pol-
skie władze jako niebezpieczne siedlisko ukraińskiego nacjonalizmu, szowinizmu, 
a tym samym jako zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Wo-
bec powyższego, systematycznie zaczęto ograniczać działalność ruchu siczowego, 
a w maju 1926 r. definitywnie zabroniono działalności siczowych towarzystw. Naj-
dłużej przetrwała filia w miejscowości Horbacze powiatu lwowskiego, istniejąca 
do jesieni roku 1930. Ale jeszcze w okresie działania „Siczy” zarząd organizacji po-
dał do rejestracji projekty nowych statutów dla swoich towarzystw, o trzech róż-
nych nazwach: „Sicz”, „Bractwo” i „Łuh”. Władze wyraziły zgodę na to ostatnie, stąd 
25 marca 1925 r., po rejestracji statutu „Łuhu”, w miejscowości Podbereźce w po-
wiecie lwowskim powstało pierwsze towarzystwo o tej samej nazwie. Z końcem 
1926 r. istniało już około 600 nowych towarzystw „łuhowych”, a dotychczasowe 
„Sicze”, których działalności formalnie zabroniono, stopniowo zaczęły przenosić 
swoją aktywność pod parasol nowych struktur55. 

52 Dodatkową atrakcją zlotu miały być zawody sportowe. Ze względu na wydarzenia w Saraje-
wie zostały odwołane.

53 T. Franko, Istorija i teorija…, s. 65.
54 Hołowną Ukrajińśką Radę tworzyli: Kost Łewyćki (przewodniczący), Mychajło Pawłyk i My-

koła Hankewycz (zastępcy) oraz Stepan Baran (sekretarz). Jej skład uzupełniali członkowie: 
Mykoła Bałyćki, Iwan Boberski, Iwan Kyweluk, Mykoła Łahodyńśki, Mychajło Łozyńśki, Teofil 
Mełeń, Wołodymyr Temnyćki, Kyrył Trylowśkyj, Wołodymyr Starosolski, Longin Cehielśki. 
Ukrajińśka Bojewa Uprawa składała się z dwóch sekcji: akcji i organizacji. Sekcję akcji two-
rzyli: Teodor Rożankowski (naczelnik), Dmytro Katamaj (zastępca naczelnika), Mychajło 
Wołoszyn i Mychajło Henyk (członkowie). Sekcja organizacji: Kyrył Trylowśkyj (szef), Stepan 
Szuchewycz (zastępca), Kost Birećki, Iwan Boberski, Sen Horuk, Wołodymyr Temnyćki. 

55 R. Daszkewycz, Pidrucznyk dla ruchankowo-pożarnych towarystw „Siczej” ta „Łuhiw”, Lwiw 
1926, s. 116.
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Abstract

With ‘Sokil’ in the background. The founding  
and the development of the Ukrainian gymnastic  
and firefighting organization ‘Sicz’ (1900–1914)

With the end of the 1970s, Galicia region was granted an autonomy. At the 
same time, the Austro-Hungarian monarchy granted the national minorities several 
concessions which allowed them to become more aware of their national identity. 
These concessions made the founding of organizations and associations possible. 
Ukrainians living in Galicia used this opportunity – thanks mainly to the initiative 
of ‘Proswita’ – to found their own educational, cultural and economic institutions, as 
well as sport associations, an example of which is ‘Sokił’.

Frictions in the ‘Sokił’ association, only three years after its founding, halted its 
development and put the association in danger of dissolution. This temporary paralysis 
and loophole in the area was filled by an organization founded by a radical Kirył 
Trylowski. It was: Gymnastic and Firefighting Association ‘Sicz’, which in a relatively 
short time grew from its singular association into a finely functioning union gathering 
under its banner until the outbreak of war, in Galicia region, 800 branches.

‘Sicz’ took over the space left after the unstable and unreliable ‘Sokił’, at the same 
time becoming an alternative for those who did not trust in the future development 
of ‘Sokił’. The one thing that attracted followers into the newly-founded ‘Sicz’ and 
distinguishing it from ‘Sokił’ which prided itself in Slavonic specifics, was the strictly 
national foundation of ‘Sicz’ and its focus on gathering the people from villages under 
one banner of gymnastic and firefighting organization. As the passage of time showed, 
the popularity of ‘Sicz’ was not due to it being a gymnastic and firefighting association, 
but due to the history, culture and national traditions that it firmly promoted.

Both the ‘Sokił’ and ‘Sicz’ movements which functioned alongside each other for 
a dozen of years, grew from the small, singular associations into finely functioning 
sprawling organizations that at the beginning od the 20th century were the two most 
important gatherings of the Ukrainian gymnastic and firefighting movement. Both 
headquarters, although quite reluctant towards each other, intertwined, popularizing 
the national identity and national rebirth, and at the same time moulding the 
Ukrainian society into what they wanted. Although they rivaled, both organizations 
aspired to become, on the grounds of physical rebirth, the leading force of the nation.

When both organizations became quite numerous and their idea sufficiently 
promoted, the Sokił-Sicz cause lacked only the consolidation, because both 
headquarters had been foretold to have stellar futures if only they unite under 
one banner. However, due to differences too large to overcome: political, cultural-
historical, methodical, religious and even differing ambitions of the two associations 
– such a consolidation did not happen.

Keywords: 
Ukrainian gymnastic and firefighting organization ‘Sicz’, Sicz, Sokil, Ukrainian Sport 
Association, Trylowski, Central Sicz Committee, Ukrainian Sicz Union
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Zjazd w Dzikowie w 1927 roku

Streszczenie 
Tarnowscy, jeden z najstarszych i najznaczniejszych rodów ziemiańskich II 

Rzeczypospolitej, doświadczyli w latach 1918–1939 zjawisk i przemian, jakie były 
udziałem całej ich sfery. Ostatni przedstawiciele rodu – Jan Zdzisław i jego syn Artur 
aktywnie uczestniczyli w życiu politycznym i społecznym, tak w wymiarze lokalnym, 
jak i ogólnopolskim. Pierwszy z nich był m.in. senatorem, drugi posłem w Parlamen-
cie II RP. Obaj byli także liderami ruchu konserwatywnego, który przybierał w tam-
tym okresie różne formy organizacyjne. Apogeum znaczenia politycznego Tarnow-
skich był słynny zjazd konserwatystów małopolskich i ich spotkanie z wysłannikiem 
Piłsudskiego, płk. Walerym Sławkiem, w ich rodzinnym domu w 1927 roku. Tarnow-
scy, realizując swoistą misję, musieli z jednej strony osadzić ją w tradycji rodu i spu-
ściźnie jego wielkich przedstawicieli, z drugiej zaś w zmieniających się dynamicznie 
procesach społecznych i politycznych lat trzydziestych XX wieku. Wierni testamen-
towi przodków i zasadom konserwatyzmu, stawali się coraz bardziej anachronicz-
ni w świecie, w którym reguły wyznaczały totalitarne ideologie. II wojna światowa 
przyniosła zagładę dotychczasowego świata, a także kres polskiego ziemiaństwa.

Słowa kluczowe:
Tarnowscy, Dzików, II Rzeczpospolita, ziemianie, konserwatyzm

T endite in astra viri – dążcie do gwiazd mężowie – ta dewiza herbowa wpisa-
ła się w dzieje jednego z najsławniejszych rodów arystokratycznych Polski, 
Tarnowskich herbu Leliwa. Od XVI w. Tarnowscy związani byli z Dzikowem, 

gdzie aż do 1944 roku znajdowało się ich gniazdo rodzinne. Nie do przecenienia jest 
wkład Leliwitów Tarnowskich w historię i kulturę polską. Poczynając od działalności 
najsłynniejszego z nich, hetmana Jana Amora Tarnowskiego, a kończąc na ostatnim 
dziedzicu Dzikowa Arturze Tarnowskim. 
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Prezentowany tekst koncentruje się przede wszystkim na fragmencie polityki 
wewnętrznej II Rzeczypospolitej, dotyczącym współpracy polskich konserwaty-
stów, na czele których stał Zdzisław Tarnowski z Marszałkiem Józefem Piłsudskim. 

Okres II Rzeczypospolitej charakteryzują ogromne zmiany społeczne i poli-
tyczne. Ziemianie, wraz z nimi Tarnowscy, musieli w tych zmienionych warunkach 
odnaleźć swoje miejsce. Co prawda, nadal stanowili grupę uprzywilejowaną w pań-
stwie, ale utrzymanie tej pozycji wymagało wzmożonej aktywności, umiejętności do-
pasowania się, a przede wszystkim zrozumienia, że arystokratyczne korzenie oraz 
majątek już nie wystarczą, aby odgrywać istotną rolę, nie tylko polityczną, ale też 
społeczną i gospodarczą. Po raz pierwszy w latach 1918–1926 warstwie ziemiań-
skiej przyszło żyć w państwie o ustroju republikańskim, w państwie, w którym nie 
odgrywała znaczącej roli politycznej. Sytuacja uległa zmianie w 1926 roku, kiedy na 
scenę polityczną wrócił Marszałek Piłsudski, oferując współpracę konserwatystom, 
których głównym zapleczem byli ziemianie. Dla nich układ quasi-monarchistyczny, 
stworzony przez Piłsudskiego, był nareszcie czymś znajomym, do czego można było 
się odnieść. 

Wybór aktywności politycznej oraz służby krajowi wpisany był w dziedzictwo 
rodu Tarnowskich. Dlatego Zdzisław i Artur, panowie na Dzikowie, pomimo we-
wnętrznego oporu wobec stosowanych przez Marszałka sposobów przejęcia wła-
dzy w państwie, poparli majowy przewrót 1926 roku, licząc na ustabilizowanie we-
wnętrznej polityki w Polsce oraz uzyskanie przez konserwatystów wpływu na rządy. 

W 1927 roku Dzików, rodowa siedziba Tarnowskich, stał się miejscem, do któ-
rego, dodajmy nie po raz pierwszy w jego dziejach, zawitała wielka historia. Dla 
wszystkich, którym znana była działalność hrabiego Zdzisława Tarnowskiego jako 
prezesa największego ugrupowania konserwatywnego, Stronnictwa Prawicy Na-
rodowej, zjazd arystokracji polskiej nie był niczym nadzwyczajnym. Emocje jednak 
budził przyjazd nań przedstawicieli obozu rządowego. Co łączyło Józefa Piłsudskie-
go z konserwatystami? Dlaczego chciał ich pozyskać, wysyłając do Dzikowa najbliż-
szych współpracowników? Jakie nadzieje wiązali polscy konserwatyści ze zmiana-
mi zaistaniałymi po przewrocie majowym 1926 roku? Czy udało się wykorzystać 
sprzyjającą koniunkturę, do jawnego, efektywnego działania politycznego? Próba 
odpowiedzi na te pytania pozwoli przybliżyć, często pomijany, ale jakże interesujący 
fragment historii Polski.

Aby zrozumieć polityczne zbliżenie Piłsudskiego i konserwatystów, należy się-
gnąć do ich priorytetów. Czynnikami, które skłaniały obie strony do współpracy, były 
przede wszystkim: wspólny rodowód (podobnie jak większość konserwatystów, 
również Piłsudski pochodził z rodziny ziemiańskiej), niechęć do endecji, wzajemne 
docenianie potencjału intelektualnego oraz wspólna wizja przyszłości wschodnich 
rubieży Rzeczypospolitej, a także głoszone już odrodzonej Ojczyźnie hasła elitary-
zmu i zmiany kształtu ustrojowego państwa. Oczywiście każdy z tych filarów zyski-
wał w miarę upływu lat coraz szerszy zakres, ale też ulegał zmianom.

Biografowie Józefa Piłsudskiego często podkreślają, że dzieciństwo i młodość 
miały ogromny wpływ na osobowość i decyzje przyszłego Marszałka Polski. Zie-
miańskie tradycje, kult Powstania Styczniowego, romantyczne usposobienie, a także 
poczucie misji wobec Ojczyzny i odpowiedzialności za swoje czyny przed potomny-
mi, były wyznacznikami polityki Piłsudskiego.
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Dodajmy do tego okres zesłania, który także znalazł odzwierciedlenie w sposobie 
uprawiania polityki, opartym na skrytości, tajemniczości, często samodzielności w po-
dejmowaniu najważniejszych decyzji w państwie. Cechowała też Marszałka zadziwiają-
ca umiejętność szybkiego oceniania możliwości swoich rozmówców, dzięki temu przez 
długi czas doskonale dobierał sobie współpracowaników, wręcz oddanych wykonaw-
ców swojej woli. Trzeba również zaznaczyć drzemiące – przez cały czas pełnienia funk-
cji niekwestionowanego przywódcy narodu polskiego – przekonanie, że wszystko, co 
czyni, czyni w imię dobra Polski. Prawica uważała go za socjalistę, lewicowcy za impe-
rialistę, a konserwatyści przez długi czas obawiali się obu tych uproszczeń.

Niejednoznacznie w polskim społeczeństwie postrzegani byli również polscy 
konserwatyści, reprezentowani w dużej mierze przez potomków znakomitych rodów 
ziemiańskich. Dla jednych – obrońcy szańców starej magnaterii, starego porządku, nie 
nadążający za zmianami społecznymi, dla innych – strażnicy wolności, religii, wartości 
rodzinnych i honoru, a przede wszystkim szeroko rozumianej tradycji Polski. Widocz-
ni na firmamencie politycznym od połowy wieku XIX, dopiero w 1907 roku stworzyli 
struktury organizacyjne m.in. w postaci Stronnictwa Prawicy Narodowej, na czele któ-
rego od poczatku stał hrabia Zdzisław Tarnowski. Okres II RP w działalności konserwa-
tystów to nieustanne zmaganie się wierności idei konserwatywnej z realiami twardej 
„bezpardonowej” polityki, cechujacej odbudowę państwa polskiego. Niewidoczni w la-
tach 1919–1927, często w zaciszu gabinetów, salonów, wykorzystując swoje wykształ-
cenie, znajomość języków, koneksje międzynarodowe, wyrobienie polityczne z okresu 
zaborów, starali się uczestniczyć w budowaniu suwerennej państwowości.

Przed rokiem 1926 Józef Piłsudski intensywnie poszukiwał możliwości zbliże-
nia do konserwatystów, szczególnie do osób wpływowych w ich kręgach, czyniąc da-
leko idące obietnice, m.in. wstrzymania wykonania reformy rolnej czy ograniczenia 
ustawodawstwa socjalnego. Liczył, że konserwatyści odciągną od endecji znaczną 
część zwolenników, szczególnie zaś duchowieństwo oraz pomogą mu w prawnym 
kształtowaniu nowego ustroju państwa1.

Reakcja konserwatystów na przewrót majowy była różna: od potępienia na ła-
mach „Czasu” po całkowite zrozumienie i popracie przez litewskich „Żubrów”. Jed-
nak już pierwsze oświadczenia Piłsudskiego wydane po zamachu odpowiadały po-
glądom konserwatystów, dlatego też ich stosunek do przewrotu uległ ewolucji. Dość 
szybko zdecydowali się udzielić Marszałkowi poparcia.

20 lipca 1927 roku doszło do spotkania Józefa Piłsudskiego ze Zdzisławem Tarnow-
skim. Piłsudski wyraził chęć bliższej współpracy, proponując wspólne tworzenie pro-
gramu ustrojowego sanacji. Zaproponował kilka własnych rozwiązań, które w znacznej 
mierze zgodne były z propozycjami konserwatystów (m.in. wzmocnienie władzy wyko-
nawczej oraz ograniczenie roli parlamentu), podkreślił jednocześnie wartości, jakie kon-
serwatyści mogą wnieść do polskiego życia politycznego. Efektem tego spotkania była 
wizyta Walerego Sławka w Dzikowie2. Warto szczegółowo prześledzić owo wydarzenie.

W dniach od 14 do 16 września 1927 roku w Dzikowie odbyła się konferencja 
grup konserwatywnych, reprezentowanych przez Stronnictwo Prawicy Narodowej, 
Stronnictwo Chrześcijańsko-Narodowe oraz Organizację Zachowawczej Pracy Pań-

1 W. T. Kulesza, Konserwatyści w obozie sanacyjnym w latach 1926–1935: spór o konserwatywną 
interpretację ideologii obozu rządzącego, „Przegląd Historyczny” 1982, nr 73/3-4, s. 229.

2 Ibidem, s. 230.
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stwowej, połączona ze spotkaniem z przedstawicielami Józefa Piłsudskiego. W Dzi-
kowie hrabia Zdzisław Tarnowski powitał przybyłych: 

z Warszawy:
hr. Wojciecha Roztworowskiego,
księcia Zdzisława Lubomirskiego,
Zygmunta Leszczyńskiego,
dr. Jana Bobrzyńskiego,
Józefa Targowskiego,
prezesa Adama Piaseckiego,
M. Rudzińskiego;

z Wielkopolski:
gen. Tadeusza Szułdrzyńskiego,
prof. hr. Adama Żółtowskiego,
prezesa Jana Lipskiego,
hr. Zygmunta Czarneckiego,
prof. Antoniego Chanowicza;

z Wileńszczyzny:
 księcia Eustachego Sapiehę;
z Wołynia:
 księcia Janusza Radziwiłła,
 hr. Stanisława Czackiego;
z Krakowa:
 prezesa Aleksandra Dworskiego,
 hr. Rogera Raczyńskiego,
 hr. Artura Potockiego,
 barona Jana Goetz-Okocimskiego,
 dr. Józefa Kadena,
 prof. rektora Stanisława Estreichera,
 dr. redaktora Antoniego Beaupre,
 dr. Konstantego Grzybowskiego;
z Łodzi:
 prezesa Robert Gayera;
ze Wschodniej Małopolski:
 hr. Wojciecha Gołuchowskiego,
 hr. Stanisława Badeniego,
 Karola Bołoz-Antoniewicza,
 prezesa Stanisława Komrowskiego,
 hr. Juliusza Tarnowskiego,
 prezesa Seweryna Dolańskiego;
w spotkaniu uczestniczyli również:
 były poseł w Brukseli Józef Wielowieyski,3
 prof. Alfred Ohanowicz,
 hr. Artur Tarnowski,
 dr. Aleksander Morawski.

3 Zjazd arystokracji w Dzikowie. Obecność adiutanta marszałka Piłsudskiego i referat ppł. 
Sławka, „Goniec Częstochowski” 1927, nr 216, s. 1.
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Ze strony rządu udział w spotkaniu wzięli:
 płk Walery Sławek4

  mjr hr. Remigiusz Grocholski.5

Należy zapytać, w jakim celu odbyło się to spotkanie? Odpowiedzi udzielił go-
spodarz zjazdu Zdzisław Tarnowski w swoim powitaniu. Zauważył, że konserwa-
tyści, mając na uwadze dobro Polski, odsunięci jednak od wpływu na wydarzenia 
w państwie w dziedzinie ustrojowej i publicznej, chcą wykorzystać sprzyjającą aurę 
polityczną do otwartego, zgodnego z prawem działania. Istotnym elementem, od 
którego zależy skuteczne działanie, jest jego zdaniem zjednoczenie ruchu konserwa-
tywnego. Ponadto hrabia wyraził zaniepokojenie faktem, że od roku mając otwarte 
do działania drzwi, w ruchu konserwatywnym tak naprawdę niewiele się dzieje6. Hr. 
Zdzisław Tarnowski potwierdził udział w spotkaniu przedstawicieli Józefa Piłsud-
skiego. Wzywał do prezentowania jednolitego stanowiska wobec obozu rządzącego. 
Podkreślił jednak towarzyski, prywatny charakter spotkania, zaznaczając, że od go-
ści nie oczekuje się, by ich rozmowy i ustalenia przybrały konkretny kształt ustawy 
czy rozporządzenia, atmosfera spotkania powinna sprzyjać szczerości i otwartości 
z obu stron, tj. konserwatywnej i rządowej. Tym samym, twierdził, ułatwi to pozna-

4 Po zamachu majowym Walery Sławek został „oddelegowany” przez Piłsudskiego do realizacji 
jego planów względem polskich zachowawców. Kontrowersje historyków budzą intencje Mar-
szałka dotyczące konserwatystów. Czy jego chęć współdziałania w tym okresie była szczera, czy 
chodziło tylko o współpracę doraźną? Wystąpienie Sławka w Dzikowie komentuje Miedziński 
w sposób następujący: Sławek nie zrozumiał intencji Marszałka, który dążył do taktycznego po-
rozumienia z ruchem konserwatywnym, i związał się z ziemianami całkowicie szczerze, wręcz 
„wsiąkł w konserwatyzm, omal stawał się konserwatystą” [B. Miedziński, Ze wspomnień…, s. 146]. 
Sympatie Sławka były uzasadnione, bowiem wspólny katalog wartości, stosunek do tradycji, 
postrzeganie nadrzędności interesu państwa były wspólne dla niego i ruchu konserwatyw-
nego. Zjazd w Dzikowie w 1927 roku otworzył nową kartę w działalności politycznej Sławka, 
a także konserwatystów. Dawała ona możliwość realizacji programu politycznego mającego na 
celu uzdrowienie stosunków w Polsce. W listopadzie 1927 roku stanął na czele BBWR, w latach 
1930–1935 trzykrotnie pełnił funkcję premiera. Z pamiętników Janusza Jędrzejewicza wyni-
ka, że Piłsudski widział w nim przyszłego prezydenta Rzeczypospolitej. Ale zamiast zabiegać 
o prezydenturę, Walery Sławek zajął się wprowadzaniem w życie nowej ordynacji wyborczej 
i przygotowaniami do wyborów parlamentarnych. Co więcej, z relacji Jędrzejewicza wynika, 
że sam Sławek decyzją Piłsudskiego był głęboko zmartwiony, gdyż nie odpowiadał mu ten typ 
pracy i nie czułby się dobrze na tym stanowisku. [T. Chłopecki, Koncepcje elitaryzmu w myśli 
Walerego Sławka, „Prace z myśli polityczno-prawnej oraz prawa publicznego”, Wrocław 2012, 
s. 146]. Wśród piłsudczyków rosło grono zdecydowanych przeciwników Sławka, uważających 
go za niepoprawnego marzyciela. Po śmierci Piłsudskiego jego autorytet stopniowo malał. 30 
października 1935 r. rozwiązał BBWR. Planował powołanie nowej organizacji pod nazwą Po-
wszechnej Organizacji Społeczeństwa, ale skutecznie mu to uniemożliwiono. Przyglądał się 
z rozgoryczeniem działalności swoistego triumwiratu (prezydent Ignacy Mościcki, gen. Edward 
Rydz-Śmigły i minister spraw zagranicznych Józef Beck), który coraz śmielej odchodził od poli-
tycznego testamentu Piłsudskiego. Z perspektywy czasu można wysunąć wniosek, iż podobnie 
jak konserwatyści, Walery Sławek uważał, że istnieje granica ustępstw w polityce. Nie chciał 
polityki bez zasad; osamotniony, 2 kwietnia 1939 roku popełnił samobójstwo.

5 Protokół konferencji grup konserwatywnych z udziałem przedstawicieli marszałka Piłsud-
skiego w Dzikowie w dniach 14-16 września 1927 r., „Najnowsze Dzieje Polski” 1959, s. 201.

6 Ibidem, s. 204.
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nie kierunków polityki rządu7. Uprzedził, jakie pytania zada przybyłym, zachęcał tym 
samym do przygotowania się do dyskusji na następujące tematy: stosunku rządu do 
ugrupowań konserwatywnych w Polsce, stosunku do istniejących partii sejmowych, 
a także organizacji kampanii wyborczej i wizji przyszłego Sejmu8. Na zakończenie 
swego wystąpienia Tarnowski jeszcze raz podkreślił, że podstawowym założeniem, 
z którego powinni wychodzić zebrani konserwatyści, jest bezwzględnie pozytywny 
stosunek do Marszałka Piłsudskiego. 

Po przedstawieniu planu zjazdu rozgorzała dyskusja, tematem wywołującym 
najwięcej kontrowersji było stanowisko wobec Narodowej Demokracji. Hr. Żółtowski 
zwrócił uwagę na trudne położenie SChN, rozdartego między poparciem dla Piłsud-
skiego a poparciem dla Narodowej Demokracji. W pierwszym dniu narad jednak kwe-
stia ta nie znalazła rozstrzygnięcia. 

W dniu 15 września miało miejsce wyczekiwane wystąpienie Walerego Sławka. 
Swoista gra dyplomatyczna polegała na tym, że Sławek już w pierwszych słowach za-
znaczył, iż nie reprezentuje na spotkaniu oficjalnego stanowiska rządu, a nawet sta-
nowiska samego Piłsudskiego, gdyż ten zwykł nie zwierzać się ze swoich planów…9. 
Niemniej jednak dla wszystkich zgromadzonych było oczywistym, że wystąpienie 
konsultowano z Marszałkiem. Odpowiadając na pytania prezesa SPN Zdzisława Tar-
nowskiego, Walery Sławek sugerował, że w rządzie potrzebne jest ugrupowanie re-
prezentujące umiarkowane stanowisko polityczne. Konserwatyści polscy, twierdząc, 
że dobro jednostki wiąże się z dobrobytem państwa i tym samym nie można państwa 
traktować jak wroga, wpisują się w myśl obozu piłsudczyków. Istniejące partie politycz-
ne, odsunięte od rządów w wyniku wydarzeń majowych 1926 roku, reprezentowały 
odmienne stanowisko, dbając przede wszystkim o własne interesy. Zdaniem Sławka, 
taka postawa wynikała z zaszłości historycznych: wrogi stosunek do państw zaborczych 
przeniesiono na państwo własne…10. Dlatego też, niewskazanym byłoby tworzenie no-
wych partii, które w miarę upływu czasu przekształciłyby się w ugrupowania mające 
na uwadze jedynie partykularne interesy. Przekaz tej wypowiedzi dla zgromadzonych 
zachowawców był oczywisty – Marszałek nie bierze pod uwagę utworzenia konserwa-
tywnej partii politycznej. Przyszłą scenę polityczną miałyby kształtować nowe formy 
polityczne, będące pośrednikami między narodem a rządem. Powstałe kluby politycz-
ne, grupujące ludzi o wysokim poziomie intelektualnym, moralnym i odwadze cywilnej, 
powinny nadawać ton życiu politycznemu Polski11. W sprawie relacji między rządem 
a Sejmem powinna wypowiedzieć się konstytucja. Sejm powinien dokonać reformy 
konstytucji, w duchu wzmocnienia władzy wykonawczej: Musi być w niej uwzględniony 
moment obrony interesów państwa przed anarchią ze strony jednostki. Przekładnia musi 
zostać przerzucona z bankrutującego parlamentaryzmu na autorytet jednostki12. 

Po opuszczeniu sali przez pułkownika, książę Sapieha dokonał podsumowania 
wystąpienia Walerego Sławka: konserwatyści są potrzebni, ale nie powinni organi-
zować się w partię polityczną, ich zadaniem jest uczestnictwo w projekcie tworze-

7 Ibidem, s. 205.
8 Ibidem, s. 206.
9 Ibidem, s. 209.
10 Ibidem.
11 Ibidem, s. 210.
12 Ibidem.
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nia nowego typu ugrupowań w oparciu o reprezentantów interesów, wybory odbędą 
się w niezmienionej formie13, ponadto rząd oczekuje projektów nowej konstytucji. 
W późniejszej dyskusji stwierdzono, że przygotowanie projektu nowej konstytucji 
może stać się najlepszą platformą porozumienia między rządem a zachowawcami. Po 
odjeździe Sławka podsumowano osiągnięcia zjazdu w Dzikowie. Uzgodniono stano-
wisko konserwatystów wobec ND, wykluczając jakąkolwiek współpracę, postanowio-
no powołać do życia organ wykonawczy w celu prowadzenia rozmów z przedstawi-
cielem rządu, w tym przypadku z Walerym Sławkiem, podjęto decyzję o opracowaniu 
rezolucji mającej na celu stworzenie wspólnego frontu konserwatywnego, na wnio-
sek prezesa Piaseckiego postanowiono częściej organizować spotkania członków po-
szczególnych stronnictw konserwatywnych. Ostatecznie konserwatyści postanowili 
udzielić poparcia rządowi w przyszłych wyborach, chociaż nie byli jednomyślni, ksią-
żę Sapieha stwierdził, że …ogólny blok z sanacją nie jest możliwy, natomiast możliwe 
jest porozumienie lokalne. Hr. Żółtowski podkreślił, że trzeba wytłumaczyć płk. Sławko-
wi, że będziemy jednak tworzyć stronnictwo14.

Zjazd w Dzikowie wywołał różne komentarze w ówczesnej prasie, w zależności 
od jej zabarwienia politycznego. Głos prasy konserwatywnej, początkowo lakonicz-
ny, w miarę odgłosów dobiegających zarówno z lewej, jak i z prawej strony sceny 
politycznej stawał się wyraźny. Początkowo „Czas” i „Dzień Polski” ograniczyły się 
jedynie do krótkiej notatki o tym, kiedy i kto przybył do Dzikowa. Jednak już 20 
września 1927 roku na łamach „Dnia Polskiego” ukazał się obszerny, entuzjastycz-
ny artykuł Jan Bobrzyńskiego. Autor zwracał uwagę, że konserwatystom nareszcie 
udało się pokonać przeszkody prowadzące do konsolidacji ruchu zachowawczego. 
Zjazd w Dzikowie, zdaniem Bobrzyńskiego, był nie tylko swoistym kamieniem wę-
gielnym na drodze tej konsolidacji, ale także zapowiedzią zmian w ówczesnej poli-
tyce wewnętrznej państwa, charakteryzującej się sejmokractwem i partyjniactwem. 
[...] Obecnie zapełnić się ma wielka luka, ziejąca dotąd od chwili wskrzeszenia państwa 
polskiego na prawicy, zapełnić się ma żywiołem umiaru politycznego i twórczej myśli 
państwowej, wykutej z długoletniego doświadczenia. Na szalach polityki państwowej 
nastąpić ma równowaga, której dotąd brakowało. A równowaga ta umożliwi… dzieło 
naprawy Rzeczypospolitej15. W dalszej części artykułu mówi o reformach ustrojo-
wych państwa, które zakończą okres żerowania na państwie i targowania się z nim 
pod płaszczykiem patriotyzmu, gruntowna przemiana tych tendencji antypaństwo-
wych na państwowe – twórcze, ofiarujące ojczyźnie wszystko bez targu – oto pierwszy 
i fundamentalny warunek naprawy Rzeczypospolitej16. Sugeruje również, iż zaskle-
pianie się w wewnętrznych utarczkach stało się przyczyną lekceważenia i niedo-
strzegania sprzyjającej międzynarodowej koniunktury politycznej, a co za tym idzie, 
niewykorzystywania jej: postulaty Polski mocarstwowej, nie zaś doktryny lub hasła 
klasowe i partyjne, dyktować nam powinny… podstawowe wytyczne reform ustrojo-
wych i organizacji gospodarczej, tak aby naród i państwo mogły sprostać w odpowied-
nich momentach swym zadaniom17. 

13 Ibidem.
14 Ibidem, s. 214.
15 J. Bobrzyński, Znaczenie Zjazdu w Dzikowie, „Dzień Polski” 1927, nr 231 z 20 listopada 1927, s. 1.
16 Ibidem.
17 Ibidem.
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Również „Czas” z 25 września 1927 roku, artykułem zatytułowanym Plotki 
i prawda o Dzikowie odpierał ataki prasowe prawicowych i lewicowych organów pu-
blicystycznych. Najgłośniej wypowiadała się Narodowa Demokracja. W „Głosie Naro-
du” można było wyczytać następujące opinie: Na zjeździe utworzono wspólny front od 
związku ziemian do związku strzeleckiego… Celem jego jest rozbicie jedynego „narodo-
wego” stronnictwa i zaprowadzenie rządów masonów, żydów i komunistów18. Ponad-
to, celem nie miało być zjednoczenie ugrupowań zachowawczych – to tylko sztuczka 
mająca na celu zwabienie i oszukanie ziemian, wahających się, komu udzielić popar-
cia. „Czas” zwracał uwagę, że wiele artykułów pisanych przez sprzyjających endekom 
redaktorów, pełnych było inwektyw, plotek, wypowiadanych stylem grubiańskim, 
ordynarnym19. Odpowiedź „Głosu Narodu” była natychmiastowa. Redaktor Jan Maty-
siak w artykule zatytułowanym Dzikowska Góra Pokusy próbował zbagatelizować – jak 
twierdził krakowski „Czas” – niepokój wywołany Zjazdem Dzikowskim. Stwierdził, że 
opinia ta wypływa z megalomanii konserwatystów. Zainteresowanie spowodowane 
jest przede wszystkim udziałem w zjedzie przedstawicieli rządu. Ich wizyta, wcześniej 
w Nieświeżu, następnie zaś w Dzikowie sugeruje początek współdziałania konserwa-
tystów i rządu. Konsolidacja ugrupowań konserwatywnych to sprawa drugoplanowa, 
tym bardziej, że przy obecnej konstytucji i ordynacji wyborczej konserwatyści nie 
mogą odgrywać istotnej roli politycznej. Socjaliści dążenia konserwatystów lekcewa-
żą, zaś ludowcy z „Piasta”, mogą być im nawet wdzięczni, bowiem Dzików zapewne 
ożywi niezadowolenie i niechęć chłopów do ziemian. „Piast”, zwalczany przez rady-
klanych chłopów za sojusz z obszarnikami (pakt lanckoroński), jest świadkiem podob-
nego zdaniem publicysty kontrowersyjnego sojuszu. I jeszcze „ukłon” w stronę Stron-
nictwa Chrześcijańsko-Narodowego (pamiętać należy, że jego członkowie nieustannie 
balansowali na granicy poparcia dla Narodowej Demokracji i konserwatystów) – au-
tor zwraca uwagę na rozsądną politykę, która pozwoliła zasilić szeregi Stronnictwa 
ziemianami i inteligencją, natomiast brak bardziej wymiernych efektów działalności 
„zrzuca na barki” jego przywódców. Jan Matysiak odpierał zarzuty o inwektywy w or-
dynarnym i grubiańskim stylu, sugerując, że to „Czas” posiadał monopol na posługiwa-
nie się kłamstwem i oszczerstwami. Dezawuował działalność krakowskiego ośrodka 
konserwatywnego ironizując, że utworzenie jednego ugrupowania konserwatywnego, 
może przynieść tylko dobre skutki, bowiem obecnie, rozsianie „brużdżących konser-
watystów” w wielu partiach i stronnictwach pozwalało na wywieranie przez nich naci-
sku na Sejm. Na zakończenie wyraźnie zarzucał zachowawcom nadmierne pragnienie 
władzy. Ostrzegając, że poszukiwanie stronników w zbyt odległych ideowo ugrupo-
waniach może doprowadzić do zatraty ich tożsamości, ostrzegał, by pewnego dnia ich 
chorągiew nie zalśniła swą dumną białością w samym środku czerwonych sztandarów20. 

Echa zjazdu brzmiały w prasie endeckiej jeszcze w kolejnych miesiącach. Artyku-
ły, które ukazały się w „Głosie Narodu” 6 i 7 października 1927 roku, miały już zupełnie 
inny ton, pozbawiony ironii. W artykule Przygotowanie wyborów Jan Matysiak mówił 
o tajnym obradowaniu w Dzikowie, sprzysiężonych, o spisku i intrydze, jakie stosuje 
sanacja w celu zdobycia poparcia w przyszłych wyborach, taki Dzików na chłopską ska-
lę urządził poseł piastowy Szmigiel w Rzeszowie. Oczywiście zaproszeni piastowcy, nie 

18 Plotki i prawda o Dzikowie, „Czas” 1927, nr 219 z 25 listopada 1927, s. 1.
19 Ibidem.
20 J. Matysiak, Dzikowska Góra Pokusy, „Głos Narodu” 1927, nr 261 z 26 listopada 1927, s. 1.
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jedli dziczyzny i nie pili dzikowskich win, ale radzili nad tem samym, co ziemianie u hr. 
Tarnowskiego: jak zarzucić program i przystąpić do spółki z innymi ugrupowaniami sa-
nacyjnymi21. Tym razem ostrze krytyki skierowano w ewentualny sojusz ze „Stronnic-
twem Chłopskim”; przypominając wydarzenia z 1907 roku22, redaktor dążył do zdys-
kredytowania pozytywnych skutków ewentualnego porozumienia. 

W lżejszym tonie wypowiedziała się „Gazeta Narodowa”. Mówiąc o błędach, ja-
kie popełniali dotychczas konserwatyści, piętnując ich bierność przede wszystkim 
w kwestiach rozwiązywania problemów społecznych, a zwłaszcza dotyczących kon-
dycji polskiego chłopa, autor konstatował: nasi konserwatyści mogą wiele zrobić, jeżeli 
zapamiętają słowa śp. Włodzimierza Tetmajera, że droga do wolności i Wielkiej Polski 
prowadzi przez wieś23. Wzywał też zachowawców do aktywności w zwalczaniu analfa-
betyzmu, rozwoju zasad moralnych, duchowych i katolickich wśród najniższej polskiej 
warstwy społecznej, twierdząc, że takie działanie zapewni im poparcie i popularność: 
Zjazd w Dzikowie świadczy o tem, że nasze zachowawcze czynniki zaczynają się ruszać 
i zastanawiać nad tem, co robić mają i jak robić mają24. 

Wyraźny niepokój związany ze Zjazdem w Dzikowie wyrazili w „Woli Ludu” człon-
kowie PSL „Piast”: ...obecnie za rządów pomajowych, magnateria polska organizuje się 
do czynnej walki z ludem i demokracją. Sposobi się do samodzielnej akcji wyborczej przy 
pomocy czynników panoszącej się sanacji… To już zakrawa na zuchwalstwo magnackie 
– niebywałe, niespotykane dotychczas25.

Odczuwalne poruszenie wśród endeków budziły rozpowszechniane informacje 
dotyczące obecności w Dzikowie przedstawicieli mniejszości żydowskiej. Wprawdzie 
poseł Kirschbraun zaprzeczył, jakoby przedstawiciele ortodoksów mieli brać udział 
w obradach w Dzikowie, ale przyznał, że reprezentanci „Agudy” prowadzą rokowania 
z konserwatystami26. Niemniej jednak „ziarno niepewności” co do wspólnych posunięć 
politycznych zostało zasiane na tyle głęboko, że budziło obawy. Tym bardziej, że na 
łamach „Nowego Dziennika”, reprezentującego polskojęzyczną prasę żydowską, już 26 
września 1927 roku pojawiło się stwierdzenie, że spotkanie wymierzone było w en-
decję27 – Biedni endecy! – dwukrotnie powtarzał autor, czym podkreślał coraz większe 
osamotnienie ugrupowania na scenie politycznej, następnie konstatował, uczestnicy 
zjazdu dążyli nie tylko do konsolidacji ugrupowań konserwatywnych, ale też chcieli od-
ciągnąć od endecji Stronnictwo Narodowo-Chrześcijańskie. Wymienione sygnały pra-
sowe stanowiły istotną dla konserwatystów wskazówkę, że podążają we właściwym 
kierunku, gdyż budując wspólny, umiarkowany front polityczny, mogą stanowić ważną 
w przyszłym Sejmie siłę polityczną28.  

Najwięcej krytycznych uwag, wręcz prześmiewczych ocen spotkania pojawiło się 
w prasie socjalistycznej. Prym w tych opiniach wiódł „Głos Robotnika”: Magnaci pol-

21 J. Matysiak, Przygotowanie wyborów, „Głos Narodu” 1927, nr 271 z 6 października 1927, s. 1.
22 O czem piszą inni? Z dziejów „galicyjskich wyborców”, „Głos Narodu” 1927, nr 263 z 28 wrze-

śnia 1927, s. 2.
23 J. Kozicki, Pierwsze jaskółki z obozu konserwatystów, „Gazeta Narodowa” 1927, nr 35, s. 1.
24 Ibidem, s. 2.
25 Plotki i prawda o Dzikowie…, op. cit.
26 Rokowania konserwatystów z żydami, „Ortodoksy paktują z purycami”, „Głos Narodu” 1927, 

nr 272 z 7 października 1927, s. 2.
27 W kalejdoskopie prasy, „Nowy Dziennik” 1927, nr 256, s. 5.
28 Plotki i prawda o Dzikowie…, op. cit.
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scy organizują się do walki z Ludem polskim, z demokracją, ze zdobyczami społecznymi 
robotnika, z reformą rolną, która ma ich olbrzymich majątków ziemskich pozbawić29. 
Autor był przekonany, że z Dzikowa nie wyjdą żadne nowe idee, że jest to miejsce, 
z którego wieje grobową stęchlizną30. W podobnym kpiącym tonie brzmiały słowa 
w „Życiu Robotniczym”: czy wszyscy legioniści poprą to kumanie się p. Sławka z konser-
wą polską – wątpimy bardzo31. Autor twierdził, że najważniejszym jednak celem spo-
tkania była kwestia przyszłych wyborów do Sejmu. Cytując fragmenty z warszawskiej 
„Rzeczpospolitej”, zwracał uwagę na krążące pogłoski, iż powstał projekt bloku wybor-
czego obejmującego stronnictwa sanacyjne, ortodoksów żydowskich, ukraińskie UNDO, 
białoruskich narodowców oraz polskie ugrupowania konserwatywne32. Temu miała słu-
żyć wizyta Sławka. Zdaniem autora, obrona demokracji parlamentarnej przez endecję 
paradoksalnie przyczyni się do likwidacji polskiego narodowego kapitalizmu33.

Zamykając ten przegląd prasy, należy zaznaczyć, że zrozumienia wydarzeń dzi-
kowskich nie ułatwiali sami konserwatyści, którzy i tym razem nie mówili jednym 
głosem. 30 września 1927 roku ukazał się w wileńskim „Słowie” artykuł Cata-Mac-
kiewicza, który bagatelizował Zjazd Dzikowski. Porównując go z manifestacją Piłsud-
skiego w Nieświeżu, Mackiewicz twierdził, iż Dzików był jedynie próbą zjednoczenia 
kierunków konserwatywnych i próbą sprecyzowania stosunków między zachowaw-
cami – obie te próby żadnych ostatecznych rezultatów nie dały34. Wydarzenie to, sta-
ło się jednak dla niego okazją do wygłoszenia pewnych refleksji politycznych pod 
adresem niektórych uczestników oraz wypowiedzi zamieszczanych w organach 
prasowych SChN. Znany z kąśliwych wypowiedzi konserwatysta poddał krytyce wy-
powiedź wojewody lwowskiego Dunina-Borkowskiego dla „Epoki”35, wojewoda wy-
sunął jako przykład możliwości wyborczych kombinację list, na pierwszych miejscach 
byłaby lewica polska, na drugich Ukraińcy, a na trzecich konserwatyści36. Mackiewicz 
uważa, że taka kombinacja jest niedopuszczalna, krytykuje także wojewodę za brak 
profesjonalizmu politycznego, żaden bowiem polityk nie ujawnia strategii wybor-
czej na kilka miesięcy przed kampanią. Do Zjazdu Dzikowskiego ustosunkowali się 
również konserwatyści zrzeszeni w SChN. „Dziennik Poznański” zamieścił wywiad 
z prezesem Tadeuszem Szułdrzyńskim, jego słowa: Zjazd miał na celu szczerą i grun-
towną wymianę zdań między ludźmi służącymi jednej idei społecznej i politycznej, […] 
wytworzył atmosferę ale nie dokonał konkretnych posunięć organizacyjnych; strona 
organizacyjna opracowywana jest przez istniejącą Komisję Porozumiewawczą, […]. 
Rozmowa z płk. Sławkiem pozwoliła nam… zdać sobie sprawę z bieżącej sytuacji pań-
stwa i z przeświadczenia panującego w kołach zachowawczych o potrzebie czynnego 
udziału w życiu politycznym pod własnym sztandarem, przestrzegając bezwzględnie za-
sad zawartych w programie konserwatyzmu,37 wskazują, że krok w kierunku konsoli-
29 Żubry polskie radzą, „Głos Robotnika” 1927, nr 230, s. 3.
30 Ibidem.
31 Nowy Nieśwież, „Życie Robotnicze” 1927, nr 38, s. 4.
32 W kalejdoskopie prasy, „Nowy Dziennik” 1927, nr 256, s. 5.
33 Ibidem.
34 S. Cat-Mackiewicz, O konsolidację ziemiaństwa, „Słowo”1927, nr 223 z 30 września 1927, s. 1.
35 [k.w.], „Tajemnice Dzikowa”. P. Wojewoda Dunin-Borkowski o zjeździe ziemiańskim (wywiad 

specjalny „Epoki”), „Epoka” 1927, nr 266, s. 3
36 S. Cat-Mackiewicz, O konsolidację…, op. cit.
37 Znacznie Zjazdu w Dzikowie, „Dziennik Poznański” 1927, nr 221 z 27 września 1927, s. 2.
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dacji ugrupowań konserwatywnych został co prawda uczyniony, ale porozumienie co 
do ustępstw wobec rządu jest dalekie. Nieobecny na Zjeździe, niepochwalający udziału 
w nim Szułdrzyńskiego i Żółtowskiego, Stanisław Stroński na łamach „Warszawianki” 
ostro atakował wojewodę Dunina-Borkowskiego za wyżej cytowaną wypowiedź do-
tyczącą wyborów: p. Wojewoda Borkowski czuje się w prawie przemawiania imieniem 
całego ziemiaństwa, a także imieniem stronnictw, np. Stronnictwa Chrześc.-Narod., [...] 
lecz może przecież p. Wojewoda Borkowski zrozumie, że w Dzikowie był zupełnie samot-
nym i odosobnionym odyńcem, tak w oświadczeniach imieniem ziemiaństwa jest nawet 
nie drażniąco, lecz po prostu zabawnie naiwnym samozwańcem38.

Przykłady te pokazują złożoność ówczesnej sceny politycznej, trudno wyraźnie 
oddzielić, usystematyzować stanowiska poszczególnych ugrupowań. Każde z nich kła-
dło nacisk na inny aspekt wynikający ze spotkania w Dzikowie. Szereg jednak przy-
toczonych opinii pozwala wyciągnąć wnioski o istotnym znaczeniu tego wydarzenia 
dla ówczesnej polityki wewnętrznej Polski. Co więcej, stał się zjazd swoistym kijem 
włożonym w mrowisko partii politycznych II RP oraz inicjatywą, która dawała szansę 
na wejście konserwatystów na scenę polityczną jako ważnego gracza w rozgrywkach 
o wpływy na decyzje władz. Zastanawia fakt, że prasa konserwatywna dość opieszale 
zareagowała na spotkanie w Dzikowie. Bowiem dopiero echa zjazdu pobrzmiewające 
w politycznej prasie mobilizowały jej publicystów do zajęcia stanowiska wobec zda-
rzenia. Co więcej, prowokacyjne artykuły domagały się wręcz wyjaśnień co do posta-
nowień podjętych w Dzikowie. Najczęściej artykuły te były polemikami, dywagacjami, 
odpieraniem ataków, opartych na domysłach. Dla konserwatystów zjazd w Dzikowie 
był przede wszystkim próbą zjednoczenia ruchu, poszukiwaniem wspólnej drogi poli-
tycznej i prawdopodobnie nie zdawali sobie sprawy, że wywoła takie zaniepokojenie 
wśród różnych opcji politycznych. Nie ulega jednak wątpliwości, że szczególnie w tym 
momencie konserwatyści w życiu politycznym stawali się cennymi partnerami dla Pił-
sudskiego i groźnymi konkurentami dla innych, przede wszystkim endecji.39 Analizu-
jąc echa zjazdu, należy postawić jeszcze jedno pytanie: jakich informacji dostarczyło 
spotkanie w Dzikowie samemu Piłsudskiemu? Po przewrocie majowym największą 
trudność stanowiło dla niego przekonanie do swoich poczynań politycznych konser-
watystów z Małopolski Zachodniej, czyli SPN oraz działaczy z Wielkopolski i Pomorza 
skupionych w strukturach SChN. Wizyta w Nieświeżu była nieoficjalnym, ale wyraź-
nym sygnałem, spełnieniem obietnic o udziale zachowawców w rządzie oraz dalszych 
planach współdziałania. Wizyta zaufanego człowieka Marszałka w Dzikowie, gnieździe 
arystokratycznego, zasłużonego dla Polski rodu z jednej strony, domu przywódcy kra-
kowskich konserwatystów hr. Zdzisława Tarnowskiego z drugiej, była nie tylko otwar-
tą deklaracją, ale też prawdopodobnie sprawdzianem: na jakim etapie konsolidacji 
znajduje się ruch zachowawczy oraz na jakie poparcie z jego strony w zbliżających się 
wyborach może liczyć Piłsudski. Wynik był widoczny, opór środowiska krakowskiego 
był zdecydowanie mniejszy niż rozdartych wewnętrznie konserwatystów w SChN.

Ostatecznie konserwatyści udzielili poparcia obozowi rządzącemu, zatem Piłsudski 
osiągnął zamierzony cel. Weszli w skład BBWR (chociaż był to trudny, obfitujący w nie-

38 S. Stroński, Odyniec w Dzikowie, „Warszawianka” 1927, nr 267 z 29 września 1927, s. 1.
39 W. Władyka, O konserwatystach raz jeszcze (w związku z artykułem dyskusyjnym Szymona 

Rudnickiego pt. „Konserwatyści po przewrocie majowym”) „Przegląd Historyczny” 1979, t. 70, 
z 1, s. 346.
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jeden konflikt związek). Lata 1928–1930 należy uznać za apogeum wpływów konserwa-
tystów na politykę polską. Wzięli na siebie ciężar prac nad projektem nowej konstytucji, 
aktywnie uczestniczyli w pracach Sejmu i Senatu, ingerowali w pracę naczelnych orga-
nów państwa, swe postulaty przedstawiali bezpośrednio Marszałkowi i jego otoczeniu40.

Kolejne lata, do wybuchu II wojny światowej, niejednokrotnie stawiały konserwa-
tystów w trudnych sytuacjach wyboru: idealizm konserwatywny czy prgamatyzm po-
lityczny? Nie zajęli jednolitego, zdecydowanego stanowiska. Stąd też zapewne tak wie-
le pytań w stosunku do ich działalności. Wśród zawirowań politycznych tego okresu 
nie można odmówić im jednak dbałości o interes narodowy Drugiej Rzeczypospolitej.
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Abstract

Congress in Dzikow in 1927

The Tarnowski family is one of the oldest and most important landed gentry 
families of the Second Polish Republic. In the years 1918–1939 they experienced 
phenomena and changes that affected them in their entirety. The last representatives 
of the family, Jan Zdzislaw and his son Artur, actively participated in political and 
social life, both locally and nationally. The first of them was, among others, a senator 
and a member of parliament of the Second Polish Republic. The two were also 
leaders of the conservative movement, which took various organizational forms at 
that time. The climax of the political significance of the Tarnowskis was the famous 
congress of the conservatives of Lesser Poland and their meeting with Pilsudski’s 
aide, Col. Walery Slawek, in their family home in 1927. Realizing their mission, 
Tarnowski family had to, on the one hand, embed it in the family’s tradition and the 
legacy of its great representatives, and on the other, in the dynamically changing 
social and political processes of the 1930s. Faithful to the will of their ancestors 
and the principles of conservatism, they became more and more anachronistic in 
a world where the rules were determined by totalitarian ideologies. World War 
II brought the destruction of the hitherto known world, as well as the end of the 
Polish gentry.

Key words: 
Tarnowscy, Dzikow, Second Polish Republic, landed gentry, conservatism
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Антін Гапяк – управитель маєтку  
«Просвіти» в Угерцях Винявських...

(1 квітня 1920 р. – 31 березня 1932 р.)

Стрещення
У статті розкрито особливості взаємин Головного виділу «Просвіти» з упра-

вителем маєтку товариства в Угерцях Винявських А. Гапяком у міжвоєнний пе-
ріод, визначено їхню значимість і роль у контексті фінансово-господарського 
становища інституції, простежено стан маєтку, розкрито причини непорозумінь 
між А. Гапяком й ревізійною комісією, керівництвом «Просвіти».

Для відбудови маєтку в Угерцях Винявських його орендував управитель 
А. Гапяк. Відсутність коштів на його утримання призвела до того, що він ви-
користовував для потреб маєтку лісові насадження, що й стало основною при-
чиною непорозумінь, ускладнило стосунки між ним і Головним виділом та 
ревізійною комісією, призвело до ліквідації контракту на оренду маєтку. Госпо-
дарсько-економічне становище маєтку було надзвичайно складним й залежало 
від прибутків економічної діяльності, що були незначними й обмеженими, не 
змогли забезпечити йому рентабельності й повноцінного поступу.

Ключові слова: 
Антін Гапяк, управитель маєтку, «Просвіта», Головний виділ, ревізійна комісія, 
економічна діяльність, рентабельність, Угерці Винявські.
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Характерною особливістю цієї наукової публікації є об’єктивний аналіз вза-
ємин Головного виділу «Просвіти» з управителем маєтку товариства, що 
відігравав важливе місце у фінансово-господарській діяльності інституції 

міжвоєнного періоду. Актуальність досліджуваної проблеми має цінне наукове 
значення, оскільки дає можливість реконструювати особливості взаємин, стан 
розвитку й характер функціонування маєтку в досліджуваний час.

Наукова новизна проблеми полягає у тому, що у публікації вперше 
комплексно, всебічно та ґрунтовно, на основі опрацювання архівних мате-
ріалів товариства, досліджено особливості взаємовідносин Головного виді-
лу з А. Гапяком, проаналізовано кадровий потенціал маєтку, зміст й форми 
господарювання управителя, причини непорозумінь між ним й ревізійною ко-
місією, керівництвом «Просвіти».

Об’єктом наукового дослідження є господарсько-економічний розвиток 
маєтків «Просвіти» у Західній Україні міжвоєнного періоду.

Предметом дослідження є закономірності розвитку, внутрішній стан та 
специфіка взаємин Головного виділу «Просвіти» з управителем маєтку това-
риства в Угерцях Винявських А. Гапяком у контексті фінансово-господарсько-
го поступу інституції.

Хронологічні рамки дослідження визначені його тематичною спрямовані-
стю й охоплюють час оренди маєтку А. Гапяком упродовж 1 квітня 1920 р. – 31 
березня 1932 р., дають змогу об’єктивно й критично проаналізувати взаємо-
відносини між Головним виділом, ревізійною комісією і управителем.

Мета дослідження – дослідити проблему взаємин Головного виділу «Про-
світи» з управителем маєтку в Угерцях Винявських. 

Завдання дослідження полягають у тому, щоб простежити стан маєтку, 
розкрити причини непорозумінь між А. Гапяком й ревізійною комісією, керів-
ництвом «Просвіти».

Незважаючи на певні здобутки науковців у розкритті тих чи інших ас-
пектів діяльності «Просвіти» у міжвоєнний період, поза межею наукових до-
сліджень залишається чимало важливих нерозв’язаних проблем. Зокрема, це 
питання дослідження взаємин Головного виділу з управителем маєтку това-
риства в Угерцях Винявських – А. Гапяком. Науковий доробок вітчизняних істо-
риків з цієї проблематики обмежується публікаціями С. Перського1, Ж. Ковби2, 
О. Германа3, А. Середяк4, Б. Савчука5 та інших вчених, які узагальнено пода-

1 С. Перський, Популярна історія Товариства «Просвіта» з ілюстраціями, Видання 
Товариства «Просвіта». Ч. 730. Накладом Товариства «Просвіта». Львів, 1932.

2 Ж. М. Ковба, «Просвіта» – світло, знання, добро і воля українського народу, Дрогобич: 
Видавнича фірма «Відродження», 1993.

3 О. М. Герман, Діяльність товариства «Просвіта» на Поділлі наприкінці ХІХ 
і в першій половині ХХ століття: автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 «Історія 
України». Чернівці, 1995.

4 А. Середяк, Діяльність Товариства «Просвіта» в 1929–1939 рр. / Нарис історії 
«Просвіти» / Р. Іваничук, Т. Комаринець, І. Мельник, А. Середяк. Львів-Краків-Париж: 
Просвіта, 1993.

5 Б. П. Савчук, Українські громадські організації в суспільному житті Галичини 
(остання третина ХІХ ст. – кінець 30-х років ХХ ст.): автореф. дис... д-ра іст. наук: 
07.00.01 «Історія України». Чернівці, 1999.
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ють аналіз господарсько-економічної діяльності «Просвіти», у повній мірі не 
розкриваючи зазначену тематику. Більш ґрунтовніше її розкрито автором 
цієї статті у монографії «Діяльність «Просвіти» у Західній Україні в міжвоєн-
ний період (1919–1939)»6.

Деякі українські часописи поширювали інформацію про те, що читальня 
«Просвіти» зазнала значних економічних втрат в Угерцях Винявських завдя-
ки нераціональному веденню господарства адміністратором-управителем 
А. Гапяком, якому, згідно із контрактом, передано маєток в управління на 12 
років (з 1 квітня 1920 р. – по 31 березня 1932 р.)7 без орендної плати. Тим не 
менше, А. Гапяк, будучи управителем, відбудував житловий будинок, відно-
вив господарські приміщення і закупив сільськогосподарський реманент.

Проблема в основному пов’язана із використанням лісових насаджень 
для відбудови маєтків товариства. 3 січня 1920 р. «Просвіта» зверталася до 
П. Квасняка, війта у Грабівцях, щодо можливості вирубки у місцевому лісі біля 
200 найкращих дубів і їх подальшого перевезення залізницею для відбудови 
маєтку в Угерцях Винявських й умов розрахунку з місцевими селянами щодо 
їхньої доставки до залізниці й вантаження у вагони8. Це призвело до того, що 
розпочалися самовільні вирубки якісної деревини. Згідно зі свідеа наданими 
свідченнями місцевих жителів – А. Голинського і П. Маковського, які разом 
із війтом П. Квасняком 16 лютого 1920 р. вирушили до лісу, що належав до 
маєтку, побачили 19 свіжозрубаних дубів вартістю 309 крон (далі – кр.) (під-
раховано автором), із них 6 штук вартістю – по 10 кр., 7 штук – по 18 кр., 1 
штука – по 21 кр., 2 штуки – по 24 кр., 3 штуки – по 30 кр.9. На місці вирубки 
місцевий житель Б. Кнігиницький визнав, що усі дуби зрубав разом із братом 
Михайлом. За свої свідчення А. Голинський і П. Матковський отримали вина-
городу по 20 кр.10.

25 лютого 1920 р. від імені товариства до державної прокуратури у Ста-
ниславові скеровано звернення щодо незаконної вирубування деревини місце-
вим жителем Б. Кнігиницьким, чим завдано матеріальної шкоди товариству11. 
Питаннями вирубки лісу безпосередньо зайнявся управитель маєтку в Угер-
цях Винявських, уклавши 19 січня 1922 р. відповідну угоду із М. Цвоком12.

20 січня 1920 р. Головний виділ звертався до А. Гапяка щодо вирубуван-
ня лісу, зазначаючи, що йому надано право на вирубування 200 дубів, нато-
мість вирубано понад 600 дубів. Товариство могло б погодитися на таку си-
туацію, якби справа була проведена раціонально з користю для «Просвіти»13. 
Господарсько-промислова комісія констатувала, що ліс, який належав това-

6 І. С. Зуляк, Діяльність «Просвіти» у Західній Україні в міжвоєнний період (1919–1939), 
Тернопіль: «Воля», 2005.

7 Майно «Просвіти» в Угерцях Винявських. Комунікат Головного Виділу Т-ва «Просвіта» 
про рішення Мирового Суду, «Діло», 31 травня 1930. С. 3.

8 Центральний державний історичний архів України, м. Львів (далі – ЦДІАЛ). Ф. 348. 
Оп. 1. Спр. 7140. Арк. 2.

9 Ibidem. Арк. 3.
10 Ibidem. Арк. 3.
11 Ibidem. Арк. 6.
12 Ibidem. Арк. 8.
13 Ibidem. Арк. 9.
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риству, зі згоди управителя А. Гапяка, повністю вирубано М. Цвоком, части-
ну дубів доставлено до Угерець Винявських, інші залишено у лісі, оскільки 
погодні умови не дозволяли їх вивезти за призначенням14. В. Ривюк запро-
понував Головному виділові провести слідство, на якій основі А. Гапяк виру-
бав ліс у Грабівцях і чим буде платити за його транспортування. Хоча госпо-
дарсько-промислова комісія товариства вважала, що деревина потрібна для 
відбудови Грабівця15.

У присутності В. Ривюка й І. Плазинського 6 лютого 1922 р. у Грабівцях 
складено протокол. Лісник В. Стефурак повідомляв, що на підставі інфор-
мації, отриманої від осіб, які працювали у лісі, – мало бути зрубаних 625 ду-
бів, із яких певну частину відправлено на залізницю. Узимку 1920–1921 рр. 
М. Цвок продав п’ятдесят або шістдесят стовпів висотою 2 і 2,5 м К. Лянгові, 
що й стало причиною суперечки між ними щодо визначення кількості стовпів, 
Ф. Голинському – одного кривого дуба, церковному комітетові у Тисмениці – 
невідому кількість стовпів до огорожі16. Узимку 1921–1922 рр. М. Цвок від-
правив з ліса на станцію до Тарновиці вісімнадцять дубів, із яких на станцію 
прибуло лише чотирнадцять дубів, тобто чотири дуби залишилося у писаря 
з Фітькова, у якого він мешкав та інших осіб17.

Через некерованість ситуації навколо вирубування лісу, В. Ривюк звер-
нувся до братів Вайнґартенів щодо його купівлі18. 1 січня 1923 р. Г. Ротенберґ 
звернувся до В. Ривюка щодо купівлі 126 дубів із Грабовецького лісу, однак 
його повідомили, що, окрім вартості деревини, потрібно внести суму в 200 тис. 
марок (далі – м.) – як гарантію точного виконання умови, зазначена сума буде 
повернута після вивозу дубів19. Складність проблеми полягала у тому, що дуби, 
призначені для вивозу в Угерці Винявські, потрібно було різати на 3 м, їхнє 
транспортування до станції у Тарновиці коштувало 20 тис. м., враховуючи овес 
для годівлі коней, без вівса – сума сягала 30 тис. м. Інший варіант – вивезти 
дуби (біля 30 м3) улітку як готові дошки20. Оплату вартість доставки Голов-
ний виділ не передбачав21.

26 лютого 1923 р. канцелярія повідомляла А. Гапяка, що на засіданні ухвале-
но апробувати рішення комісії, до складу якої входили І. Кивелюк, Ю. Мудрак та 
І. Брик, на підставі ухвали якої на відбудову будинків в Угерцях Винявських ви-
значено 180 м3 дубів. Головний виділ звертався до управителя з проханням при-
бути до Львова для підписання контракт найму, підготовленого товариством22.

У липня 1923 р. В. Ривюк пояснював ситуацію, що склалася навколо вирубу-
вання дубів у Грабовецькому лісі. Він наголошував на тому, що Головний виділ 
скерував А. Гапяка до Угерець Винявських як адміністратора, не виділивши для 
цього коштів, намагаючись надати йому матеріальну підтримку для відбудови 
14 ЦДІАЛ. Ф. 348. Оп. 1. Спр. 6986. Арк. 158–158 зв.
15 Ibidem. Арк. 159.
16 ЦДІАЛ. Ф. 348. Оп. 1. Спр. 7140. Арк. 10.
17 Ibidem.
18 Ibidem. Арк. 16.
19 Ibidem. Арк. 18.
20 Ibidem. Арк. 19.
21 Ibidem. Арк. 20.
22 Ibidem. 
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маєтку, дозволив вирубування лісу. Висланий М. Гапяком М. Цвок вирубав узим-
ку 625 дубів у лісі в урочищі «Половик», збагатившись на їхній реалізації23.

18 серпня 1923 р. директор канцелярії «Просвіти» повідомив А. Гапяка про 
приїзд до адвоката Л. Кульчицького й В. Ривюка у справі М. Цвока24. М. Цвок також 
подав судовий позов до окружного суду в Львові на А. Гапяка, адвокатом якого 
визначено Ю. Лещія25, який провадив судовий процес від його імені26. М. Янкевич, 
адвокат М. Цвока, 24 червня 1925 р. подав судовий позов на «Просвіту» й А. Гапя-
ка щодо виплати йому 400 злотих (далі – зл.). Як наголошувалося у поданні адво-
ката, М. Цвок у 1921 р. привіз у маєток Угерці Винявські помпу, за яку йому не за-
платили 400 зл. і 58,90 зл. на судові витрати27. 14 липня 1925 р. А. Гапяк у листі до 
Головного виділу писав, що справді, у 1920 р. чи 1921 р. М. Цвок привіз помпу від 
невідомої йому особи зі Львова, просив за неї 3 курки й 0,5 кг масла, однак упра-
витель маєтку її не прийняв, оскільки вона була зіпсована28.

М. Цвока усунуто від експлуатації зрубаного лісу. Після обліку В. Ривюка 
на початку 1922 р. у лісі було ще 292 дуби, не вистачало 333 штуки. Із 252 ду-
бів продано окремим селянам, євреям Роттенберґам, частину закупила польська 
«Відбудова». Решту використано як стовпи, що зберігалися у читальні «Про-
світі» у Грабівцях як готовий матеріал для ремонту господарських будівель29. 
Проблема полягала у тому, що, Головний виділ, контрольно-ревізійна комісія 
здійснювали чіткий контроль за розподілом фінансів, матеріальних цінностей, 
у цьому ж випадку відсутні конкретні дані щодо кількості стовпів для ремон-
ту господарських будівель, навіть тих, що зберігалися товариством у Грабівцях.

Звіт, що стосувався використання дубів із Грабовецького лісу складено 
20 червня 1924 р. й подано на засідання Головного виділу «Просвіти». На цьо-
му власне й закінчилася дискусія, що стосувалася вирубування дубів у Гра-
бовецькому лісі й тривала з 8 лютого 1920 р.30. 25 квітня 1922 р. В. Ривюк 
одержав 61 тис. м., передавши їх І. Брикові до фондів товариства, а 6 вересня 
1922 р. – 30 тис. м. – директорові канцелярії для надсилання їх гурткові Укра-
їнського педагогічного товариства (далі – УПТ) в Луці як відшкодування 
з причини ліквідації угоди щодо купівлі дубів31. 14 липня 1924 р. С. Магаляс 
повідомляв, що М. Цвок продав 100 дубів гурткові УПТ в Луці32. Проведе-
ний аналіз свідчить про те, що у фінансовому звіті «Просвіти» не зафіксовано 
інформації щодо надходжень до фондів товариства отриманих коштів із ре-
алізації дубів у розмірі 61 тис. м.33. Продаж 23 дубів для потреб «Відбудови» 
вирішував Головний виділ34.

23 Ibidem. Арк. 21.
24 ЦДІАЛ. Ф. 348. Оп. 1. Спр. 7291. Арк. 1.
25 Ibidem. Арк. 2.
26 Ibidem. Арк. 12.
27 Ibidem. Арк. 19 зв.
28 Ibidem. Арк. 22–22 зв.
29 ЦДІАЛ. Ф. 348. Оп. 1. Спр. 7140. Арк. 21.
30 Ibidem. Арк. 21.
31 Ibidem. 
32 Ibidem. Арк. 8–8 зв.
33 ЦДІАЛ. Ф. 348. Оп. 1. Спр. 218.
34 ЦДІАЛ. Ф. 348. Оп. 1. Спр. 7140. Арк. 21 зв.
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Даючи відповідь Головному виділові «Просвіти» щодо використання ви-
рубаних дубів, управитель А. Гапяк так звану «таємницю грабовецьких дубів» 
пояснював тим, що він у 1920 р., як адміністратор маєтку в Угерцях, отримав від 
товариства 100 тис. кр. (тодішня вартість двох пар коней – примітка автора) 
на відбудову усього маєтку35. Для того, щоб розпочати відбудову Угерець, Го-
ловний виділ уповноважив його продати дуби, а гроші використати для роз-
витку маєтку. Із 800 штук дубів, які він мав право продати, одержав лише 220, 
із яких продав біля 100 штук місцевим і немісцевим селянам. Після смерті го-
лови товариства І. Кивелюка, Головний виділ взагалі заборонив їх продавати. 
У 1922 р. збудовано огорожу, кузню, столярню, закуплено рільничі машини для 
потреб маєтку36.

Ревізія 23 травня 1929 р. маєтку в Угерцях Винявських дала мотив до но-
вих звинувачень управителя маєтку А. Гапяка в надуживанні службовим ста-
новищем, розкраданні майна товариства37. Управитель пояснював комісії, що 
вирубував ліс для того, щоб дати змогу деревам відрости й омолодитися. Комі-
сія констатувала факт продажі дубів, на що А. Гапяк зауважував, що він дійсно 
їх продавав, однак за один рік продав лише 37 штук не найкращої якості, із них 
8 читальні у Вощанцях (гроші привласнив, попередивши Головний виділ), 14 
штук поміняв на ясени, які використав на ремонт брами у стодолі38. За нашими 
даними, інформація про те, куди продано 15 дубів, відсутня. Свідок І. Кончак 
заявляв, що возив 2 дуби до Корчижина, бачив, як 30 метрів дров обміняли на 
насіння, столяр отримав за будову стодоли ¾ морґи поля, батькові управителя 
він дрова не возив, оскільки той жив у маєтку39.

На основі висновків звіту ревізійної комісії щодо надуживань управите-
ля маєтку в Угерцях Винявських від 15 червня 1929 р., на засіданні заслухано 
звіти комісій з ревізії маєтку від 21 січня і 23 травня 1929 р. й наголошено на 
тому, що А. Гапяк не дотримується умов контракту, порушуючи його40. Суть 
звинувачень ревізійної комісії ґрунтувалася на тому, що управитель побуду-
вав стодолу за кошти товариства, а не за свої, не збудував хліва, як зазначено 
у контракті, до 1 квітня 1926 р., продав 2 ¾ морґи поля, привласнивши гроші, 
завдавши «Просвіті» збитків на суму 2500 зл., не провів меліорації ґрунтів, за-
недбав сад і ставок, вирубав біля 40 морґів лісу всупереч контракту, не лише 
використовував ліс для будови нових будівель, але й продавав і продає його 
з користю для себе, завдавши значних втрат товариству41.

На думку ревізійної комісії, А. Гапяк не дотримувався умов контракту, 
тому потрібно негайно ліквідувати його й вимагати повернення завданих 
товариству збитків42. 28 червня 1929 р. голова товариства повідомив ревізій-
ну комісію, що Головний виділ на засіданні від 26 червня 1929 р. визнав не-

35 ЦДІАЛ. Ф. 348. Оп. 1. Спр. 7304. Арк. 23.
36 Ibidem. Арк. 23 зв.
37 Ibidem. Арк. 1–4.
38 Ibidem. Арк. 2.
39 Ibidem. Ф. 348. Оп. 1. Спр. 7304. Арк. 2–4.
40 Ibidem. Арк. 9–9 зв.
41 Ibidem. 
42 Ibidem. 
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обхідним запропонувати їй ліквідувати контракт з управителем А. Гапяком 
й вимагати від нього відшкодування завданих збитків, однак спочатку варто 
узгодити це питання з Ю. Павликовським, автором контракту43.

28 червня 1929 р. інженерові Ю. Павликовському надіслано витяг із зві-
ту ревізійної комісії для того, щоб він, як автор контракту, висловив свою 
думку щодо того, на якій підставі краще розірвати контракт з управителем 
маєтку44. Питання щодо оренди маєтку А. Гапяком в Угерцях Винявських роз-
глядалася на засіданні господарсько-промислової комісії Головного виділу від 
25 листопада 1921 р. й умови договору укладав не лише Ю. Павликовський, але 
й інші особи45.

5 вересня 1929 р. Ю. Павликовський подав необхідну інформацію до ві-
дома Головного виділу46. Він писав, що у ситуації є й прорахунки Головного 
виділу, передусім вони полягали у тому, що А. Гапяк так і не отримав остаточ-
ного тексту контракту, а лише його чорновий варіант, й, орієнтуючись на ньо-
го, дійсно порушив його умови, використовуючи будівельне дерево з Угерець 
Винявських, тому що, будинки, які він мав відремонтувати, у поганому стані, 
Головний виділ мав вимагати щорічного звіту щодо господарського стану ма-
єтку, а кожних півроку, починаючи з 1 квітня 1922 р., опису інвентаря відносно 
посівної площі з метою збереження земельної статистики й контролю за ви-
користанням штучних перегноїв, щоб оцінити реальний стан того, наскільки 
господарство є рентабельним47.

Упродовж вересня А. Гапяк двічі отримував повідомлення про прибуття 
на спільне засідання президії Головного виділу й комісії з контролю за маєтка-
ми щодо пояснень у справі ситуації з маєтком товариства48, на які не реагував. 
17 жовтня 1929 р. директор канцелярії звернувся до І. Роздольського, директо-
ра Народного дому в Рудках, з тим, що б він передав листа управителеві з про-
ханням прибути на засідання контрольної комісії на 20 жовтня 1929 р.49.

У відповіді А. Гапяка Головному виділові наголошувалося на тому, що ліс 
складав 39,6 га або 58 морґів, тому В. Левицький, радник державного лісни-
цтва, подав неправдиві дані щодо того, що обсяг лісу становить 68 морґів й що 
50 морґів уже вирубано, цьому підтвердженням був звіт ревізійної комісії від 7 
жовтня 1928 р.50. Згідно із даними управителя, з 58 морґів лісу, вирубано лише 
половину, тобто 16 ½ га або 29 морґів51. За дорученням І. Кивелюка, 14 люто-
го 1916 р. А. Гапяк побував в Угерцях Винявських й підготував детальний звіт 
щодо стану маєтку, в тому числі й лісу. Завдані збитки складали 30 тис. кр., 
із них 20 тис. кр. лісу. Те, що ліс дійсно було знищено свідчило подання до наміс-
ництва з виділенням саджанців на його відновлення. Упродовж 1919–1920 рр. 
будівельна екзекутива у Рудках вирубала 10 морґів лісу, про що були дані у про-
43 Ibidem. Арк. 11.
44 Ibidem. Арк. 13.
45 ЦДІАЛ. Ф. 348. Оп. 1. Спр. 6986. Арк. 146.
46 ЦДІАЛ. Ф. 348. Оп. 1. Спр. 7304. Арк. 14–14 зв.
47 Ibidem. Арк. 14.
48 Ibidem. Арк. 15–16.
49 Ibidem. Арк. 27.
50 Ibidem. Арк. 17–18.
51 Ibidem. Арк. 18.
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токолах засідань Головного виділу від 24 серпня 1919 р., звіт Ю. Мудрака (засі-
дання Головного виділу від 3 жовтня 1919 р. – примітка автора)52.

Згідно із даними управителя, у квітні 1920 р. вирубано 13 морґів лісу, 
із них 3 морґи для потреб школи, решту реквізувала будівельна екзекутива, 
про що свідчив протокол повітової комісії з розподілу лісу, це питання роз-
глядалося на засіданні Головного виділу від 18 вересня 1919 р.53. Упродовж 
1920–1923 рр. вирубано біля 10 морґів лісу, з них використано 45 саженів на 
випалення цегли на будову й 28 саженів, із них 16 саженів й 10 возів забрала 
повітова комісія з розподілу лісу. Кошти проведено через касову книгу, про що 
й було А. Гапяком повідомлено Головний виділ. У 1920 р. ліс дав прибутку на 
суму 53800 м., у 1921 р. – 102 тис. м., на 22 лютого 1922 р. – 71500 м.54. У 1924 р. 
на потреби маєтку використано 11/2 морґи, у 1925 – біля 2 морґи, у 1926–1928 
рр. – біля 3 морґи, всього за 5 років біля 6 ½ морґа лісу. 20 саженів лісу продано, 
за виручені кошти закуплено вугілля55. 

9 березня 1929 р. контрольна комісія Головного виділу «Просвіти» у скла-
ді Є. Нагірного, О. Охрима, М. Кисілевського стверджувала, що оскільки А. Га-
пяк у листі до Головного виділу від 22 лютого 1929 р. подав неправдиву ін-
формацію щодо стану маєтку в Угерцях, вона вносить пропозицію направити 
у маєток окрему спеціальну комісію й спеціаліста-лісника для підтвердження 
даних, поданих управителем56.

У звіті ревізійної комісії «Просвіти» щодо господарського стану маєт-
ку в Угерцях Винявських, яку очолював К. Левицький, від 29 листопада 1929 р. 
зазначалося, що президія товариства визнала необхідним ліквідувати контракт 
з А. Гапяком щодо оренди маєтку в Угерцях Винявських, про що повідомила 
ревізійну комісію 28 червня 1929 р.57. Зазначимо, що контракт з А. Гапяком 
укладено 20 грудня 1922 р., він охоплював час оренди маєтку упродовж 1 квіт-
ня 1920 р. – 31 березня 1932 р., тобто час оренди розпочався 1 квітня 1920 р., 
контракт підписано 20 грудня 1922 р., такі розбіжності невідповідності всту-
пу контракту в дію суперечили дійсному стану речей й вказували на певні про-
тиріччя й непорозуміння з обох сторін.

Висновки ревізійної комісії, очолюваної К. Левицьким, ґрунтувалися на 
тому, що, А. Гапяка, згідно із контрактом, зобов’язували збудувати стодолу за 
власні кошти, як свідчали дані касової книги, її збудовано за рахунок товари-
ства. Справа у тому, що її збудовано у 1921 р., тобто тоді, коли він формально ще 
не підписав контракт, виконуючи функції управителя. А. Гапяк продав 2 ¾ мор-
ґів поля у 1920 р., маючи дозвіл Головного виділу, однак комісія не підтвердила 
надходження коштів до каси «Просвіти». Управителя обвинувачували у тому, 
що він не сплатив боргу на суму 2508,40 зл., не збудував хліва, нераціонально 
використовував водоймище 1600 м2, не дотримував умов контракту щодо орен-
ди ґрунтів, збираючи від одного морґа 2 центнери жита або 40 робочих днів. 

52 Ibidem. Арк. 18–19.
53 Ibidem. Арк. 19.
54 Ibidem. Арк. 20.
55 Ibidem.
56 Ibidem. Арк. 29–29 зв.
57 Ibidem. Арк. 30–31.
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Комісія спростувала твердження радника лісництва, інженера В. Левицького від 
10 листопада 1929 р. щодо вирубки 4 га лісу, внаслідок чого завдано збитків на 6 
тис. зл., зрубано 37 дубів, відповідно втрати складали суму в розмірі 1850 зл. Ви-
сновки комісії ґрунтувалися на тому, що управитель зловживав службовим ста-
новищем, вів нераціональне господарювання, шкідливе інтересам «Просвіти»58.

10 грудня 1929 р. А. Гапяк писав про те, що прикро вражений фактом, коли 
на вердикті ревізійної комісії з’явився підпис такої поважної й заслуженої осо-
би, як адвокат К. Левицький, що підписав його, не ознайомившись з умовами 
контракту59.

Головний виділ повідомив управителя 29 грудня 1929 р., що прийняв до 
відома його відмову від оренди маєтку, направивши в Угерці Винявські М. Во-
лошина для опису інвентаря60. 5 лютого 1930 р. президія Головного виділу по-
відомляла А. Гапяка про передачу справи до мирового суду за відсутністю пред-
мету обвинувачення, оскільки йшлося лише про припинення контракту на 
право оренди маєтком61. Бажаючи прискорити справу із розірванням контр-
акту, Головний виділ запропонував А. Гапякові компромісну угоду, що нібито 
він заборгував «Просвіті» не 80 тис. зл., а 8 тис. зл. Управитель не погодився на 
компроміс Головного виділу, не вважаючи себе винним62.

Намагаючись виправдати себе не лише перед громадськістю, але й «Про-
світою», він розірвав договір щодо прав на управління Угерцями Винявськими, 
відмовився від подальшого найму маєтку й звернувся до мирового суду для 
розв’язання проблеми. Мировий суд у складі представника від «Просвіти», 
голови апеляційного суду М. Каратницького, від А. Гапяка – інженера Ю. Му-
драка, адвоката С. Федака, вислухавши свідків й, оглянувши маєток в Угерцях 
Винявських, дійшов висновку, що управитель, без кредиту й матеріальної 
допомоги з боку «Просвіти» капітально відремонтував старі будинки, збу-
дував господарські приміщення, будинок для садівника, викопав колодязь, 
відновив й розширив прибудовами хлів, обгородивши фільварок огорожею 
з кільчастого дроту довжиною 800 м вартістю 40 тис. зл. А. Гапяк навів зраз-
ковий порядок, забезпечивши його сільськогосподарським інвентарем на 
суму 10 тис. зл., про що не йшлося в договорі оренди63.

На підставі письмової заяви А. Гапяка від 15 лютого 1930 р. до Головного 
виділу «Просвіти» у склад членів мирового суду включено від управителя ма-
єтку – В. Ривюка, від М. Кисілевського, який висунув звинувачення проти ньо-
го, – Л. Петрушевича, головою суду обрано Я. Колтунюка. У цьому складі ми-
ровий суд вирішив справу А. Гапяка подати на 26 квітня 1930 р. на засідання 
Головного виділу64. 1 березня 1930 р. відбувся мировий суд, за яким Голов-
ний виділ вимагав від А. Гапяка повернення 34016,23 зл., він у свою чергу – 
36067,67 зл. Обидві сторони визнали, що це рішення мирового суду є остаточ-

58 Ibidem. Арк. 30 зв., 31.
59 Ibidem. Арк. 40–42.
60 Ibidem. Арк. 46–46 зв.
61 Ibidem. Арк. 62.
62 Ibidem. Арк. 71.
63 Державний архів Тернопільської області (далі ДАТО). Ф. 317. Оп. 1. Спр. 38. Арк. 3.
64 ЦДІАЛ. Ф. 348. Оп. 1. Спр. 7304. Арк. 101.
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ним й оскарженню не підлягає65. Із суми, визначеної Головним виділом 34016,23 
зл. 6000 зл. не платилося, тому що вирубування 4 га лісу була законним66.

26 квітня 1930 р. у заяві М. Кисілевського зазначалося, що він у приват-
ній розмові з інженером Ю. Мудраком не мав намірів образити управителя 
щодо купівлі ним ґрунту, а лише обговорити наслідки проведеної ревізії ма-
єтку в Угерцях Винявських й не в тому розумінні, що А. Гапяк здобув ці кошти 
незаконно, а згадав лише про цей факт як про важливий при перевірці претен-
зій до управителя. Після заяви М. Кисілевського, А. Гапяк вважав справу інци-
денту вичерпаною й не мав наміру вимагати вже мирового суду67. 

Досить суперечливим, як на нашу думку, є рішення мирового суду щодо 
ліквідації контракту між управителем маєтку й Головним виділом «Просві-
ти», оскільки офіційно, у письмовій заяві, яку подав проти А. Гапяка М. Кисі-
левський, йшлося лише про приватний інцидент на рівні розмови з інженером 
Ю. Мудраком щодо купівлі земельної ділянки управителем маєтку для сестри, 
присуд мирового суду стосувався зовсім протилежної проблеми – ліквідації 
контракту на маєток в Угерцях Винявських.

Згідно із рішенням мирового суду з приводу розірвання договору-угоди, 
управитель А. Гапяк зобов’язувався сплатити 4534 зл., тобто суму кредиту, 
в тому числя 10 % від зазначеної суми, яку він особисто отримав у банку для 
ведення господарства68.

1 січня 1927 р. Головний виділ просив А. Гапяка дати вичерпну відповідь 
щодо спростування критики у «Громадському голосі» [10, арк. 1]. У листі, дато-
ваному 1929 р., А. Гапяк критикував старшину «Сокола-Батька» у зведенні на-
клепів на нього69. У листі Головного виділу до М. Каратницького від 27 травня 
1930 р. подано прохання прорецензувати текст комюніке товариства щодо 
критичних статей у пресі з приводу незадовільного господарювання А. Гапяка 
в Угерцях Винявських70.

Мировий суд визнав, що на 1 березня 1930 р. А. Гапяк повинен сплатити 
«Просвіті» 4534 зл. боргу71. Мировий суд у складі голови С. Федака, представни-
ка від «Просвіти» М. Каратницького і від А. Гапяка – Ю. Мудрака вирішив спір-
не питання щодо ліквідації договору на маєток в Угерцях Винявських. Згідно 
із присудом мирового суду від 10 травня 1930 р., А. Гапяка зобов’язували спла-
тити товариству до 31 грудня 1930 р. під загрозою екзекуції як виплату взаєм-
них домагань суму в розмірі 4534 зл. з 10 % від 1 березня 1930 р. до фактич-
ної оплати72. «Діло» від 31 травня 1930 р. повідомляло, що на підставі фактів, 
свідчень осіб, жодне із обвинувачень, висунуте «Просвітою» проти А. Гапяка не 
підтверджено, навпаки, будучи управителем, він сприяв матеріальному зміц-
ненню товариства73.
65 Ibidem. Арк. 74.
66 Ibidem. Арк. 111.
67 Ibidem. Арк. 102.
68 Майно «Просвіти» в Угерцях Винявських. Комунікат..., «Діло», 31 травня 1930, С. 3.
69 ДАТО. Ф. 317. Оп. 1. Спр. 38. Арк. 1.
70 ЦДІАЛ. Ф. 348. Оп. 1. Спр. 290. Арк. 1.
71 Ibidem. Спр. 7304. Арк. 113.
72 Ibidem. Арк. 114.
73 Майно «Просвіти» в Угерцях Винявських. Комунікат..., «Діло», 31 травня 1930, С. 5.
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Оскільки питання ліквідації контракту врегулювали рішенням мирового 
суду, 10 червня 1930 р. Головний виділ просив А. Гапяка винаймати маєток 
в Угерцях Винявських за умови, яка мала гарантуватися векселем на суму 25 
тис. зл., підписаним поручителем й завіреним у нотаріуса74. На підставі служ-
бового договору, укладеного між «Просвітою» й А. Гапяком і згідно з § 1–2, 
товариство призначило його управителем маєтку з 1 березня 1930 р. Голов-
ний виділ зобов’язував А. Гапяка вести господарство згідно з економічним 
планом розвитку, керувати адміністрацією господарської школи, вести точ-
ний облік маєтку, щомісячно подавати звіт до канцелярії, щоквартально стан 
прибутків, щороку у листопаді звітувати про стан господарства. Окрім того, 
Головний виділ зберіг за собою право вимагати звітів з діяльності маєт-
ку й контролю за ним, покриття завданих збитків за рахунок коштів управи-
теля75. Службовий договір між «Просвітою» й А. Гапяком офіційно укладено 
1 березня 1930 р., поки що на 1 рік (якщо Головний виділ влаштовуватиме 
орендар, договір продовжуватиметься й надалі), тобто ще тоді, коли він фор-
мально виконував обов’язки управителя маєтку згідно із попереднім кон-
трактом.

За утримання, світло, помешкання, харчування оплата становила 150 зл. 
готівкою щомісячно76. Згідно із розрахунків між товариством й управителем 
А. Гапяком упродовж січня – 30 червня 1930 р. кількість орендарів складала 
29 осіб, які заплатили 372,10 зл.77. Кількість обслуговуючого персоналу маєт-
ку становила 16 осіб з оплатою у розмірі 992,38 зл., витрати на ведення госпо-
дарства виносили 2272,13 зл., використання запасів – 3949,30 зл., прибутки 
з майна – 2170,03 зл. Усього на загальну суму 14381,32 зл.78.

11 січня 1932 р. за протоколом передачі й прийняття тимчасової управи 
маєтком в Угерцях Винявських, управителем став О. Волосянський79. А. Гапяк 
у відповідь на зауваження О. Волосянського щодо адміністрації маєтку впро-
довж 1930 р. – 11 січня 1932 р.80 писав про те, що залишає посаду управителя, 
передаючи впорядкований і відбудований маєток і без боргів81. Згідно з умо-
вами договору, за рахунок особистих коштів, А. Гапяк мав виплатити товари-
ству суму боргу в розмірі 8157,60 зл.82.

Досить цікавою виявилася інформація під назвою «Некролог Угерцям Ви-
нявським, писаний 5 березня 1942 р., це є десять літ пізніше як відбувалися події, 
зібрані в цій течці»83, пов’язана із обвинуваченням управителя у службовому на-
дуживанні. А. Гапяк писав про те, що «Просвіта» втратила господарство, що мало 
стати основою культурно-освітнього життя в Західній Україні. Він називав три 
причини, що послужили підставою для обвинувачень його як управителя. Пер-
74 ЦДІАЛ. Ф. 348. Оп. 1. Спр. 7304. Арк. 121.
75 Ibidem. Арк. 132–133.
76 Ibidem. Арк. 133.
77 Ibidem. Арк. 135–141.
78 Ibidem. Арк. 136–141.
79 Ibidem. Арк. 147.
80 Ibidem. Арк. 170–177.
81 Ibidem. Спр. 252. Арк. 177.
82 Ibidem. Спр. 7322. Арк. 193.
83 Ibidem. Спр. 7324. Арк. 1–1 зв., 2–2 зв.
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ша причина – проблема заборгованості товариства, Головний виділ намагався 
розв’язати її за рахунок щорічних прибутків із господарства. Однак вони були 
незначними в межах 3–4 тис. зл., навіть проведена парцеляція не усунула за-
боргованості. Друга – протистояння між членами Головних виділів, що особли-
во загострилися після смерті голови товариства І. Кивелюка, коли тимчасово 
функції голови виконував І. Брик, загальні збори головою «Просвіти» обрали 
М. Галущинського, тому І. Брик намагався дискредитувати його, власне справа, 
пов’язана зі зловживаннями у маєтку, спрямовувалася передусім проти голови 
товариства М. Галущинського. У січні 1932 р., після його смерті, І. Брик, напра-
вив у маєток О. Волосянського із завданням виявити зловживання. У 1935 р. 
управителя О. Волосянського звільнили з посади управителя маєтку за витра-
ту коштів не за призначенням, а спеціальна комісія проводила слідство щодо 
зловживань. Третя причина – рільнича академія у Подєбрадах готувала до-
сить значну кількість агрономів для Галичини, які не змогли собі знайти робо-
ту (А. Гапяк не був дипломованим агрономом – примітка автора). У цьому ви-
падку йшлося про дипломованого інженера О. Охрима, що негативно ставився 
до А. Гапяка як управителя маєтку.

Завершуючи листа, А. Гапяк підсумовував, що постійні зміни Головних ви-
ділів призводили до появи нових планів розвитку товариства, вносили безлад 
у діяльність товариства84. Із серпня 1933 р. А. Гапяк займав посаду адміністра-
тора будинку в Львові85, пізніше став референтом із фінансово-господарських 
питань при Головному виділі.

Отже, для відбудови маєтку в Угерцях Винявських його орендував управи-
тель А. Гапяк. Відсутність коштів на його утримання призвела до того, що він 
використовував для потреб маєтку лісові насадження, що й стало основною 
причиною непорозумінь, ускладнило стосунки між ним і Головним виділом та 
ревізійною комісією, призвело до ліквідації контракту на оренду маєтку. Гос-
подарсько-економічне становище маєтку було надзвичайно складним й зале-
жало від прибутків економічної діяльності, що були незначними й обмежени-
ми, не змогли забезпечити йому рентабельності й повноцінного поступу.

84 Ibidem. Арк. 1–1 зв., 2–2 зв.
85 Ibidem. Арк. Арк. 9. 
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Streszczenie 
Antin Gapiak – zarządca majątku „Proswity”  

w Uhercach Wieniawskich  (1 kwietnia 1920 – 31 marca 1932)

Artykuł ukazuje specyfikę stosunków między Zarządem Głównym „Proswity” 
a zarządcą majątku w Uhercach Wieniawskich A. Gapiakiem w okresie międzywo-
jennym, określa ich znaczenie i rolę w kontekście sytuacji finansowo-gospodarczej 
instytucji, śledzi stan majątku, ujawnia nieporozumienia między A. Gapiakiem a Ko-
misją Rewizyjną, zarządem „Proswity”.

W celu odbudowy majątku w Uhercach Wieniawskich dzierżawił go zarządca  
A. Gapiak. Brak środków na utrzymanie majątku doprowadził do tego, że wykorzy-
stywał on lasy na potrzeby majątku, co stało się główną przyczyną nieporozumień, 
skomplikowało relacje między nim a Zarządem Głównym i Komisją Rewizyjną, dopro-
wadziło do rozwiązania umowy na dzierżawę majątku. Sytuacja ekonomiczna majątku 
była niezwykle trudna i zależała od zysków z działalności gospodarczej, które były nie-
znaczne i ograniczone, nie mogły zapewnić rentowności i pełnego rozwoju.

Słowa kluczowe: 
Antin Gapiak, zarządca majątku, „Proswita”, Zarząd Główny, Komisja Rewizyjna, 
działalność gospodarcza, rentowność, Uherce Wieniawskie

Abstract

Antin Gapiak – the Head of the Mansion of „Prosvita”  
in Uhertsi Vyniavski (April 1st 1920 – March 31st 1932)

This article reveals the specifics of the relations between the Management Bo-
ard of ‘Prosvita’ and the head of the mansion in Uhertsi Vyniavski, A. Gapiak, in the 
interwar period. It determines their importance and role in the context of the finan-
cial and economic situation of the institution, records the condition of the estate and 
reveals the disagreements between A. Gapiak, the Audit Committee, and the Manage-
ment Board of ‘Prosvita’.

In order to rebuild the estate in Uhertsi Vyniavski it was leased to A. Gapiak. Due 
to a lack of funds to maintain the estate, he used the forests on the estate grounds for 
additional income, which became the cause of disagreements and complicated his 
relations with the Audit Committee and the Management Board of ‘Prosvita’, ultima-
tely causing the termination of the contract for the lease of the estate. The economic 
situation of the estate was incredibly disadvantageous and depended on the income 
from its economic activities, which were meager and limited, all in all unable to make 
profit, not to mention developing the estate.

Key words: 
Antin Gapiak, the head of the mansion, „Prosvita”, the Main Department, inspection, 
economic activity, profitability, Uhertsi Vyniavski.
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Rodzina Umerów i jej działalność w powiecie 
tomaszowskim w latach 1936–1946 

 

Streszczenie

Przygotowany tekst jest próbą ukazania działalności rodziny Umerów, która 
od połowy lat trzydziestych XX wieku żywo zaangażowała się w działalność ruchu 
komunistycznego. Rozgłos rodzinie przyniósł najstarszy z synów, Adam Humer. 
Opracowanie ukazuje przede wszystkim jego drogę do kariery począwszy od 
niewielkiej wsi Rudka po pobliski Tomaszów Lubelski gdzie związał się z KZMZU, 
skąd w 1939 r. wraz z grupą miejscowych komunistów przedostał się do Lwowa. 
Pod koniec lipca 1941 r. powrócił w rodzinne strony. Po wkroczeniu oddziałów 
ACz wraz z rodziną włączył się w nurt utrwalania władzy „ludowej”. Senior rodu 
Wincenty został wiceprzewodniczącym PRN w Tomaszowie Lubelskim, jego 
córka Wanda pełniła początkowo funkcję kierownika Działu Personalnego PUBP 
w Tomaszowie Lubelskim, a następnie pracowała m.in. na stanowisku kierownika 
sekcji 2 Wydziału Personalnego WUBP w Lublinie, skąd z czasem przeniosła się do 
MBP. Z kolei młodszy brat Edward po ukończeniu szkoły oficerskiej podjął służbę 
w organach Informacji Wojskowej. Najstarszy z rodzeństwa Adam początkowo 
pełnił funkcję kierownika Referatu Informacji i Propagandy PRN w Tomaszowie 
Lubelskim, skąd 3 września 1944 r. przeniósł się do pracy w WUBP w Lublinie, gdzie 
został kierownikiem sekcji śledczej. W ciągu trzech lat awansował na stanowisko 
wicedyrektora Departamentu Śledczego MBP, stając się jedną z najbardziej znanych 
i mrocznych postaci komunistycznego aparatu represji okresu stalinowskiego. 

Słowa kluczowe: 
Rodzina Umerów, Adam Humer, Tomaszów Lubelski, KZMZU, komunizm.
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Celem artykułu jest ukazanie rodziny Umerów, która na przestrzeni lat 1936–1946 
aktywnie zaangażowała się w nurt działalności komunistycznej w powiecie toma-
szowskim. Ich silne powiązanie z ruchem komunistycznym, a następnie z władzą 

„ludową” spowodowało, że stali się jedną z najbardziej wpływowych rodzin w powie-
cie. Nie ulega wątpliwości, że rozgłos rodzinie przyniósł najstarszy syn, Adam, później-
szy wicedyrektor Departamentu Śledczego MBP okresu stalinowskiego w stopniu 
podpułkownika – jedna z najbardziej wpływowych osób w MBP. Jego bezwzględna 
postawa wobec działaczy i partyzantów podziemia niepodległościowego przyniosła 
mu status oficera budzącego powszechną grozę. To on m.in. zatwierdził akt oskarże-
nia wobec rtm. Witolda Pileckiego czy działacza narodowego Adama Doboszyńskie-
go, a także osobiście przesłuchiwał prezesa PSL Stanisława Mikołajczyka. Chociaż 
Adam urodził się w USA, on sam jak i cała jego rodzina swoje młode lata i początkową 
działalność związali z Lubelszczyzną, a przede wszystkim z terenem powiatu toma-
szowskiego i hrubieszowskiego, skąd pochodził senior rodziny Umerów, Wincenty. 

W prezentowanym artykule za wyjściową cezurę czasową przyjęto rok 1936 
– gdy pierworodny syn Umerów, Adam nawiązał współpracę z ruchem komuni-
stycznym na terenie powiatu tomaszowskiego. Należy zaznaczyć, że przytoczone 
w artykule wydarzenia niekiedy wyłamują się ze sztywnych ram chronologicznych, 
dotyczą one jednak przede wszystkim okresu związanego z latami młodości i dora-
stania poszczególnych członków rodziny. Z kolei datę końcową artykułu stanowi rok 
1946, w którym podziemie niepodległościowe zlikwidowało za działalność komuni-
styczną seniora rodu, Wincentego Umera. 

Lata młodości 
Wincenty Umer1 urodził się w Mołożowie, niewielkiej wsi położonej w gminie 

Mircze w powiecie hrubieszowskim, znanej głównie za sprawą jednej z bitew po-
wstania styczniowego, w której zgrupowanie powstańcze pod dowództwem Jana 
Żalplachty Zapałowicza walczyło z wojskami rosyjskimi2. 

Wincenty Umer z zawodu był robotnikiem niewykwalifikowanym, pochodził 
z rodziny fornalskiej. Ożenił się z Otylią Smołecką3. W latach 1912–1921 małżeństwo 
Umerów przebywało w Stanach Zjednoczonych. Mieszkali w Camden, gdzie praco-
wali w tamtejszych fabrykach4. Tam też 27 kwietnia 1917 r. przyszedł na świat ich 
pierworodny syn Adam, którego dwa tygodnie później ochrzczono w miejscowym 
kościele rzymskokatolickim pod nazwiskiem Humer. Fakt ten po latach wyjaśnił on 
sam w ankiecie, starając się o otrzymanie dowodu osobistego: do września 1939 r. 
używałem również nazwiska Umer, a to z przyczyn następujących: ojciec mój Win-
centy posiadał nazwisko Umer, jednakże przy wypisywaniu mojej metryki urodzenia 

1 Wincenty Umer, ur. 12 X 1890 r.
2 M. Patelski, Rozwadowscy w Powstaniu Styczniowym 1863 r. Na marginesie wyprawy Jana 

Żalplachty Zapałowicza na Tyszowce (13-20 V 1863 r.) [w:] Powstanie Styczniowe. Motyw – 
walka – dziedzictwo, red. A. Maziarz, Warszawa 2014, s. 87-103.

3 Otylia Smołecka c. Adama, ur. 26 XI 1896 r. 
4 P. Lipiński, Bicia nie trzeba było ich uczyć. Proces Humera i oficerów śledczych Urzędu Bezpie-

czeństwa, Wołowiec 2016, s. 18. 
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(w USA) omyłkowo wpisano Humer. Stąd w księgach ludności miasta Tomaszowa figu-
ruję pod nazwiskiem Umer, jako przypisany do ojca, natomiast wszystkie dokumenty 
osobiste z chwilą otrzymania pełnoletności (świadectwo maturalne, dokumenty uni-
wersyteckie, obecne dokumenty służbowe) posiadam zgodnie z metryką urodzenia, na 
nazwisko Humer5. 

Rok później, 1 października 1918 r. Umerom urodziła się córka Wanda. Rodzina 
powróciła do kraju w 1921 r. Wówczas za zarobione na emigracji pieniądze kupili 
6-hektarowe gospodarstwo rolne w Rudce w gminie Tyszowce w powiecie toma-
szowskim. Po osiedleniu w nowym miejscu Wincenty Umer dał się poznać jako sym-
patyk lewicowego związku chłopskiego. Na tym etapie życia nie wykazywał on jed-
nak zainteresowania ruchem komunistycznym. Powracając ze Stanów, Otylia Umer 
była w zaawansowanej ciąży z trzecim dzieckiem. Córka Helena przyszła na świat 
8 października 1921 r., niecałe dwa lata później, 10 lutego 1923 r. urodziła się Lucy-
na, zaś 24 marca 1926 r. najmłodszy z rodzeństwa, Edward. 

Po ukończeniu przez Adama i Wandę szkoły powszechnej w Łaszczowie, Win-
centy i Otylia Umerowie sprzedali gospodarstwo w Rudce i przenieśli się w 1929 r. 
do drewnianego domu przy ulicy Sienkiewicza 13 w Tomaszowie Lubelskim. Zmia-
na miejsca zamieszkania podyktowana była potrzebą zapewnienia dzieciom nauki 
w gimnazjum. Wraz z zamieszkaniem w Tomaszowie Wincenty Umer podjął pracę 
jako robotnik sezonowy przy budowach domów i mostów6. Uczyłam się w bardzo 
ciężkich warunkach materialnych – pisała Wanda Umer – rodzice w ten czas kończyli 
dom, spłacali raty w banku rolnym i gospodarstwa krajowego. Jedynym źródłem utrzy-
mania były dorywcze zarobki ojca. Wskutek tego żyliśmy dosłownie w nędzy a ja zmu-
szona byłam poza godzinami szkolnymi pracować w domu i zarabiać korepetycjami. 
Obok trudności materialnych i finansowych pojawił także problem zdrowotny Otylii, 
która od 1931 r. chorowała na artretyzm, pochłaniający na leczenie dość sporą kwo-
tę pieniędzy7. 

Po zamieszkaniu w Tomaszowie, Adam wraz z Wandą podjęli naukę w gimna-
zjum, zaś Helena rozpoczęła przerwaną w Dutrowie naukę w szkole podstawowej. 
Jako uczeń Humer należał do ZHP, z którym ostatecznie zerwał współpracę w miarę 
dojrzewania politycznego. Przeszkadzało mu także nacjonalistyczno-religijne nasta-
wienie Związku. W latach 1937–1939 do ZHP należał także najmłodszy z Umerów, 
Edward, który w 1933 r. rozpoczął naukę w szkole podstawowej w Tomaszowie. We-
dług wspomnień Włodzimierza Musia, przekazanych Piotrowi Lipińskiemu, autoro-
wi książki Bicia nie trzeba było ich uczyć…, Adam Humer miał także należeć w latach 
trzydziestych do sanacyjnej organizacji wychowania patriotycznego, tzw. Organiza-
cji Pracy Obywatelskiej „Straży Przedniej”. Według komunistów była to organizacja 
wroga o charakterze konserwatywnym. W swoim życiorysie fakt ten Umer skrupu-
latnie pominął8.

5 AIPN BU, 0193/6972, Akta personalne funkcjonariusza UB dot. Adama Humera, Ankieta 
w celu otrzymania dowodu osobistego, 9 V 1952 r., s. 43 (numeracja PDF).

6 Ibidem, Życiorys Adama Humera, 6 I 1950 r., s. 34-36 (numeracja PDF).
7 AIPN BU. 0193/6722, Akta personalne funkcjonariusza UB dot. Wandy Feldman z d. Umer, 

Życiorys Wandy Feldman, 13 IX 1949 r., s. 15.
8 P. Lipiński, Bicia nie trzeba było..., s. 22.
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Działalność w KZMZU
Adam Humer ukończył gimnazjum w 1936 r., zaś jego siostra Wanda dwa lata 

później. Będąc w ostatniej klasie zaprzyjaźnił się z Włodzimierzem Stanikiem, aktyw-
nym działaczem KPZU i MOPR9, który wprowadził go w działalność tej organizacji. 
Humer stwierdził, że o decyzji podjęcia współpracy z Komunistycznym Związkiem 
Młodzieży Zachodniej Ukrainy zadecydowały tradycje kultywowane przez rodzinę: 
lewicowe poglądy ojca oraz ukształtowane w tej atmosferze moje poczucie klasowe 
wnuka i syna fornala10. W przeciwieństwie do brata Adama, Wanda w okresie gim-
nazjalnym nie interesowała się zbytnio polityką. Fakt ten tłumaczyła przeciążeniem 
pracą i obowiązkami domowymi. Sytuacja zmieniła się diametralnie w okresie wa-
kacji 1939 r., kiedy to pomagając jako wychowawca w ochronce wiejskiej w Rzeczycy 
Ziemiańskiej poznała sympatyzującego z ruchem lewicowym Aleksandra Szymań-
skiego, który zapoznawał ją z historią i działalnością ruchu robotniczego, biografią 
Marksa, Engelsa czy Lenina, powodując u niej zdecydowaną zmianę poglądów11. 

Po ukończeniu gimnazjum 1 maja 1936 r. Humer poprzez Stanika nawiązał kon-
takty z niejaką Gołdą Brinker, która realizując uchwałę gimnazjalnej KZMZU, zło-
żyła Humerowi propozycję wstąpienia w szeregi tej organizacji, na co ten przystał. 
W marcu 1936 r. Stanik został aresztowany, a następnie skazany na dożywotnie 
więzienie pod zarzutem dokonania w Tomaszowie zabójstwa oficera kontrwywiadu 
wojskowego Jana Machonia12. 

Z kolei według Włodzimierza Musia, będącego sekretarzem komórki KZMZU 
w tomaszowskim gimnazjum, zamordowany był działaczem komunistycznym, a jed-
nocześnie współpracownikiem sanacji o pseudonimie „Kulawy”. Wyrokiem sądu 
partyjnego został skazany przez komunistów na karę śmierci13. Jego zabójstwo przy-
czyniło się do aresztowania innych działaczy komunistycznych w terenie. W grupie 
tej znaleźli się m.in. Adam Humer i Włodzimierz Muś. Dzięki wstawiennictwu ku-
ratora szkolnego, a jednocześnie zwolennika KPZU nazwiskiem Lewicki, po kilku 
dniach obydwaj zostali zwolnieni z aresztu14.

Oficjalne wstąpienie Humera do KZMZU nastąpiło pod koniec maja 1936 r. na 
posiedzeniu Miejskiego Komitetu tej organizacji w Tomaszowie Lubelskim. Wówczas 
został on przydzielony do komórki młodzieżowej, na czele której stała sekretarz Sara 
Edelstein. Pół roku później, w listopadzie 1936 r. mianowano Humera sekretarzem ko-
mórki z jednoczesnym pełnieniem obowiązków członka Komitetu Miejskiego KZMZU 
w Tomaszowie Lubelskim. Jako sekretarz i członek Komitetu zajmował się przede 
9 KPZU – Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy; MOPR – Międzynarodowa Organiza-

cja Pomocy Rewolucjonistom, społeczna organizacja komunistyczna powołana w 1922 r. 
w celu udzielania pomocy więźniom politycznym i ich rodzinom poza ZSRR.

10 A. Humer, Służba śledcza Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie 
(wrzesień 1944 – sierpień 1945), „Zeszyty Historyczne Akademii Spraw Wewnętrznych” 
1986, t. 6, s. 51.

11 AIPN BU, 0193/6722, Życiorys Wandy Feldman, 13 IX 1949 r., s. 15.
12 W.W. Bednarski, Tak było na Ziemi Tomaszowskiej. Postawy mniejszości narodowych w latach 

1921–1947, Tomaszów Lubelski 2004, s. 37.
13 AIPN BU, 0194/1831, Akta personalne funkcjonariusza UB dot. Włodzimierza Musia, Życio-

rys Włodzimierza Musia, 3 I 1948 r., s. 27 (numeracja PDF).
14 A. Humer, Służba śledcza..., s. 56.
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wszystkim wygłaszaniem referatów na spotkaniach partyjnych, rozpowszechnieniem 
nielegalnych wydawnictw komunistycznych czy organizowaniem pomocy dla walczą-
cej Hiszpanii. Nawiązał i utrzymywał także kontakty organizacyjne z towarzyszami 
chełmskiego okręgu KZMZU Henrykiem Grobem ps. „Janek”, Włodzimierzem Jasiń-
skim czy Włodzimierzem Musiem15. Szczególnie przyjacielskie relacje łączyły go z tym 
ostatnim. Należący do tej samej parafii Muś uczęszczał do jednej klasy z Wandą Umer. 
Obydwaj poznali się na wspólnym wyjeździe harcerskim. 

Pod koniec 1936 r. z polecenia Komitetu Miejskiego Humer rozpoczął pracę agi-
tacyjną wśród młodzieży środowisk robotniczych, uczęszczającej w sezonie zimo-
wym do świetlicy Związku Strzeleckiego. Wśród młodzieży – jak pisał w swoim ży-
ciorysie – znalazłem szereg osób podatnych na propagandę demokratyczną, a jednego 
z nich Waleriana Ciechaniewicza z czasem wciągnąłem do pracy nielegalnej. Wraz 
z nim przeprowadziłem zbiórkę pieniędzy na Hiszpanię, doprowadziliśmy do czytania 
prasy lewicowej (Sygnały, Dziennik Popularny i inne). W wyniku mojej pracy na te-
renie świetlicy strzeleckiej, do której miałem dostęp jako członek klubu sportowego, 
powstała grupa ok. 10 ludzi, jakkolwiek organizacyjnie niezwiązanych, jednakże będą-
cych pod stałym ideologicznym oddziaływaniem moim oraz Ciechaniewicza. Urodzony 
w Tomaszowie Lubelskim Ciechaniewicz podobnie jak Adam Humer okazał się wpa-
trzonym w komunizm idealistą realizującym jego założenia w powiecie tomaszow-
skim. Dzięki podjętej agitacji Ciechaniewicz nawiązał kontakty z członkami KPZU 
Bronisławem Żołkiewskim czy Aleksandrem Żebruniem16. Z postępów i rezultatów 
pracy na terenie świetlicy Humer wraz Ciechaniewiczem regularnie składali spra-
wozdania Komitetowi Miejskiemu KZMZU i przedstawicielom okręgu17.

W październiku 1936 r. niezależnie od działalności partyjnej Adam Humer roz-
począł studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. Dwa 
lata później w jego ślady poszła także siostra Wanda, która rozpoczęła studia na 
filologii klasycznej na tym samym Uniwersytecie18. W przeciwieństwie do swojego 
rodzeństwa, po ukończeniu szkoły podstawowej, dalszej nauki nie podjęła Helena, 
która wówczas za namową rodziców zdecydowała się pozostać w domu, opiekując 
się obłożnie chorą matką19. 

Na co dzień Adam Humer przebywał w Tomaszowie, do Lublina zaś jeździł 
na egzaminy. W rodzinnym mieście zatrzymywała go praca partyjna i zawodowa, 
dzięki której zarabiał na życie. W latach 1936–1938 pracował w Komunalnej Kasie 
Oszczędności, Powszechnych Zakładach Ubezpieczeń Wzajemnych i Starostwie Po-
wiatowym. Tomaszowskie struktury KZMZU rozwiązano w czerwcu 1938 r. Pomimo 
zaprzestania działalności, Humer nadal utrzymywał kontakty organizacyjne z były-
mi działaczami20. 

15 AIPN BU, 0193/6972, Akta personalne..., s. 34-36 (numeracja PDF).
16 G. Joniec, Życiorys funkcjonariusza UB Waleriana Ciechaniewicza, „Radzyński Rocznik Hu-

manistyczny” 2007, t. 5, s. 257-258.
17 AIPN BU, 0193/6972, Życiorys Adama Humera, 6 I 1950 r., s. 35.
18 Wraz z wybuchem II wojny światowej Wanda przerwała naukę na Uniwersytecie na drugim 

roku. W latach późniejszych studiów nie ukończyła. 
19 AIPN BU, 0193/2423, Akta personalne funkcjonariusza UB dot. Heleny Karpińskiej z d. 

Umer, k. 6. 
20 AIPN BU, 0193/6972, Życiorys Adama Humera, 6 I 1950 r., s. 35.



Wojciech Hanus 130

Wybuch wojny i okres okupacji
Wrzesień 1939 r. zastał rodzinę Umerów w Tomaszowie Lubelskim. 24 wrze-

śnia do miasta wkroczyły oddziały Armii Czerwonej. Adam Humer wraz z działa-
czami zorganizował wówczas kilkusetosobowy wiec i pochód na powitanie ACz. 
Następnego dnia z inicjatywy Aleksandra Żebrunia, z zawodu szewca, dwukrotnie 
skazanego w latach 1927 i 1934 za działalność komunistyczną na 9 lat więzienia 
utworzony został w Tomaszowie Lubelskim Powiatowy Komitet Rewolucyjny – tzw. 
Rewkom, który przejął faktyczną władzę w mieście i powiecie. Żebruń został jed-
nocześnie przewodniczącym Komitetu. Jego decyzją powołano do życia milicję ro-
botniczą, administrację, szkoły i szpital. Wśród współzałożycieli znaleźli się m.in. 
Wincenty Umer, a także jego dwaj synowie Adam i Edward, Włodzimierz Stanik oraz 
Włodzimierz Muś. Wiceprzewodniczącym Komitetu wybrano Adama Humera, Rew-
kom objął swoją działalnością i kontrolą cały powiat tomaszowski.

Za szarą eminencję miejscowych komunistów uchodził wówczas Włodzimierz 
Stanik. Według regionalisty i badacza dziejów Ziemi Tomaszowskiej Waldemara W. 
Bednarskiego, Stanik do Tomaszowa powrócił wraz z NKWD we wrześniu 1939 r., 
ustalając kierunki działań nowej władzy, do których zaliczono wówczas sporządze-
nie i wprowadzenie w obieg wykazów przeciwników politycznych – tzw. list pro-
skrypcyjnych którymi objęci zostali m.in. działacze „Sokoła”, „Strzelca”, oficerowie 
rezerwy, nauczyciele, księża czy lekarze21.

17 października 1939 r. teren powiatu tomaszowskiego przeszedł w niemiecką 
strefę okupacyjną na mocy sowiecko-niemieckiego układu o granicach i przyjaźni. 
Wraz z wycofującymi się oddziałami ACz ewakuowano do Lwowa także przedstawi-
cieli Rewkomu. W grupie tej znaleźli się m.in. Adam Humer, Aleksander Żebruń, jego 
siostra Olga, Włodzimierz Muś i Walerian Ciechaniewicz. Najbliżsi Humera zdecy-
dowali się pozostać na miejscu. Z czasem, z obawy o własne życie przenieśli się do 
gospodarstwa brata Wincentego Umera w Kmiczynie. Gdy sytuacja uległa poprawie, 
powrócili do Tomaszowa. Rodzina utrzymywała się wówczas ze sprzedaży koszy-
ków wyrabianych przez Wincentego. Wanda po przerwaniu studiów podjęła pracę 
dorywczą w zakładzie krawieckim Heleny Hek, a następnie na oddziale zakaźnym 
szpitala w Tomaszowie, gdzie jako pomoc pracowała do 1941 r.22 W tym czasie przy 
rodzicach zostali Helena i Edward. Helena nie podjęła żadnej pracy zarobkowej, zaś 
Edward po ukończeniu szkoły podstawowej pracował od 1942 do września 1944 r. 
jako robotnik w Zarządzie Drogowym w Tomaszowie23.

Adam Humer po krótkiej adaptacji we Lwowie kontynuował naukę na trzecim 
roku studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Iwana Franki. Otrzymał wówczas 
bezpłatnie dom akademicki i stypendium. Obowiązki studenckie łączył z działalno-
ścią propagandową we Wszechzwiązkowym Lenionowskim Związku Młodzieży Ko-
munistycznej (WLKSM) we Lwowie. W tym czasie w szeregach tej organizacji działał 
także słynny Jan Krasicki, z którym Humer zaprzyjaźnił się. W czerwcu 1941 r. po 

21 W. W. Bednarski, Z dziejów okupacji Ziemi Tomaszowskiej przez Armię Czerwoną oraz UB – 
NKWD, „Radzyński Rocznik Humanistyczny” 2007, t. 5, s. 147.

22 AIPN BU, 0193/6722, Życiorys Wandy Feldman, 13 IX 1949 r., s. 15 (numeracja PDF).
23 AIPN BU, 2264/1898, Akta personalne żołnierza wojskowych organów bezpieczeństwa 

państwa dot. Edwarda Umera, Życiorys Edwarda Umera, 17 XI 1944 r., k. 5.
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ukończeniu IV roku prawa Humer odbywał praktykę jako aplikant w prokuraturze 
Kolejowego Rejonu miasta Lwowa. Zamierzał podjąć pracę z rekomendacji uczelnia-
nego Komsomołu w Ludowym Komisariacie Bezpieczeństwa Państwowego (NKGB), 
jednak atak Niemiec na ZSRR 22 czerwca 1941 r. zniweczył te plany. Wybuch woj-
ny niemiecko-sowieckiej zastał Umera we Lwowie. W trakcie pierwszych bombar-
dowań niemieckich na miasto został ranny w głowę i nogę i przebywał w jednym 
z tamtejszych szpitali. Po dwóch tygodniach rekonwalescencji powrócił 14 lipca 
wraz z Aleksandrem Żebruniem i jego siostrą w rodzinne strony. Żebruń ukrywał się 
w Ulowie w zabudowaniach swojego przyjaciela Andrzeja Mroza, Humer zaś u stryja 
w Kmiczynie i na strychu domu rodzinnego. Przestrzegał przy tym zasad ścisłej kon-
spiracji, nie angażując się w żadną działalność podziemną.

W kwietniu 1944 r., po prawie trzech latach przebywania w Ulowie, Aleksan-
der Żebruń przeniósł się do domu Umerów w Tomaszowie gdzie ukrywał się wraz 
z Adamem do końca czerwca 1944 r.24 Wówczas praca ich – jak wspominał Humer 
– polegała głównie na propagowaniu w swoim środowisku idei przyjaźni z ZSRR, de-
maskowaliśmy reakcyjny charakter rządu londyńskiego i jego organizacji krajowych. 
Wykazywaliśmy także bezsens tragicznych bratobójczych walk polsko-ukraińskich. 
Nasz pobyt na terenie powiatu konspirowaliśmy nie tylko przed władzami okupacyj-
nymi, lecz także przed organizacjami obozu londyńskiego, nie kryjącymi się z wrogim 
stosunkiem do komuny oraz przed napływającymi na nasz powiat watahami UPA […] 
Pozostając w takiej podwójnej konspiracji, ocenialiśmy, że decydujące starcie z reakcją 
w walce o nowy kształt rzeczywistości ustrojowej na naszej polskiej ziemi czeka nas 
z chwilą coraz bardziej zbliżającego się wyzwolenia spod okupacji hitlerowskiej?25.

W tym okresie Wanda Umer, chcąc uniknąć aresztowania i wywiezienia na ro-
boty przymusowe do III Rzeszy, zdecydowała się na wyjazd z Tomaszowa. Osiadła 
w Chełmie Lubelskim, gdzie podjęła pracę w jednym ze sklepów spożywczych jako 
ekspedientka. W listopadzie 1942 r. podczas łapanki na terenie Chełma została uję-
ta przez Niemców i wcielona do pracy w tamtejszych koszarach, gdzie pracowała 
w charakterze intendenta do sierpnia 1943 r. Z pracy tej została zwolniona na wła-
sną prośbę, którą umotywowała ciężkimi warunkami materialnymi i chorobą matki. 
Następnie pracowała jako pomoc domowa w mieszkaniu krewnego Edwarda Wo-
łoszyna w Chełmie. Przetrwanie do połowy maja 1944 r. nie byłoby możliwe, gdyby 
nie ludzie, którzy udzielili jej pomocy. Cały szereg osób, których spotykałam na swojej 
drodze – pisała w ankiecie do UB Wanda Umer – o ile zdołałam się zorientować byli 
w podziemnej organizacji wówczas nie wiedziałam w jakiej, w każdym razie zdoła-
łam stwierdzić na podstawie ich różnych wypowiedzi, że byli oni z wrogiego mi obozu 
i dlatego nie przystąpiłam do nich mimo ich propozycji26. Do Tomaszowa powróciła 
w maju 1944 r., po krótkim pobycie w domu rodzinnym skierowano ją do pracy przy 
organizacji szpitala wojennego w Tomaszowie27.

 Na przełomie maja i czerwca 1944 r. Humer próbował poprzez swoją siostrę 
Wandę nawiązać kontakty organizacyjne z działającą na terenie powiatu biłgoraj-

24 AIPN BU, 2545/1070, Życiorys Aleksandra Żebrunia, 24 XI 1949 r., s. 44 (numeracja PDF).
25 A. Humer, Służba śledcza…, s. 54-55.
26 AIPN BU, 0193/6722, Życiorys Wandy Feldman, 13 IX 1949 r., s. 16 (numeracja PDF).
27 AIPN BU, 2174/2595, Akta personalne żołnierza dot. Wandy Feldman z d. Umer, Życiorys 

Wandy Feldman, s. 14 (numeracja PDF).
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skiego komórką PPR, jednak ze względu na zorganizowaną przez Niemców akcję 
przeciwpartyzancką w Puszczy Solskiej „Sturmwind I” i „Sturmwind II” plan ten nie 
powiódł się. Ścisła konspiracja, której przestrzegał Humer i jego współtowarzysze, 
pozwoliła im przetrwać do czasu ponownego wkroczenia na teren powiatu toma-
szowskiego oddziałów ACz. Wówczas wraz z innymi działaczami wyszedł z podzie-
mia i rozpoczął legalną działalność agitacyjno-partyjną28. 

 „Wyzwolenie”
Wkroczenie oddziałów ACz do Tomaszowa nastąpiło 24 lipca 1944 r. Traktując 

ZSRR jako sojusznika koalicji antyhitlerowskiej, w mieście uaktywnili się przedsta-
wiciele Polskiego Państwa Podziemnego, którzy zresztą przygotowywali się do tej 
roli od maja 1944 r. Zorganizowano wówczas Powiatową Delegaturę Rządu na Kraj 
w Tomaszowie Lubelskim, którą kierował Stanisław Hordyj ps. „Marek”. 

Z ramienia Delegatury Hordyj objął stanowisko starosty. W kierowanym przez 
siebie urzędzie powołał wydziały i referaty niezbędne do prawidłowego funkcjono-
wania samorządu. Przedstawiciele Delegatury przejęli kontrolę nad miastem, obsa-
dzając w roli burmistrza Pawła Hłaskę. Przy Delegaturze Rządu działał także Pań-
stwowy Korpus Bezpieczeństwa, będący konspiracyjną formacją stanowiącą zalążek 
przyszłej służby policyjnej, na czele której stanął Franciszek Samulak ps. „Młot”. 
W powiecie zorganizowano także Milicję Obywatelską dowodzoną przez Franciszka 
Bartłomowicza ps. „Grzmot”29. 

Widząc konkretne działania przedstawicieli Delegatury, bierni nie pozostawali 
także lokalni komuniści – Adam Humer, rodzeństwo Żebruniów czy Walerian Cie-
chaniewicz, którzy dzień po wkroczeniu ACz zgłosili się do sowieckiej komendan-
tury miasta Tomaszowa, przedstawiając się jako przedwojenni członkowie KZMZU 
i twórcy Rewkomu. Humer po latach wspominał: [...] wówczas wyjaśniliśmy, [ppłk 
Kowalewskiemu – sowieckiemu komendantowi miasta], że wobec braku na tym te-
renie organizacji PPR stanowimy wraz z kręgiem ludzi z nami związanych jedyną siłę 
polityczną, na której można się oprzeć tworząc ośrodek nowej demokratycznej władzy, 
w odróżnieniu od wrogo nastawionych do Związku Radzieckiego i do miejscowej lewicy 
przedstawicieli londyńskiego rządu emigracyjnego i podporządkowanych im oddzia-
łów zbrojnych. Pomimo, że w trakcie rozmowy nie ustalono szczegółów, gdyż wówczas 
ppłk Kowalewski zasłaniał się brakiem kompetencji w zakresie powoływania struktur 
władzy ludowej w powiecie, przybyłym zapewnił w celu bezpieczeństwa stałą ochronę, 
broń, wszelkie zezwolenia i zatrudnienie w charakterze tłumaczy30. 

Działacze z Adamem Humerem na czele jeszcze przed przybyciem pełnomocnika 
PKWN przeprowadzili w terenie szereg rozmów z przedstawicielami Delegatury Rzą-
du, proponując im współpracę i włączenie ich do działalności pod patronatem utwo-
rzonego 22 lipca 1944 r. PKWN. Ci jednak zdecydowanie odmówili, mając w świado-
mości, że był to organ bezprawnie narzucony Polsce. Według Humera, decydującym 
momentem dla wszystkich powiatów było przeslanie pełnomocników PKWN na poszcze-

28 AIPN BU, 0193/6972, Życiorys Adama Humera, 6 I 1950 r., s. 35-36.
29 W. W. Bednarski, Z dziejów okupacji..., s. 149.
30 A. Humer, Służba śledcza..., s. 56.
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gólne powiaty. To radykalnie zmieniło orientację komend wojskowych […] gdyby nie 
przysłano pełnomocników, mielibyśmy w dalszym ciągu trudności. Od chwili ich przy-
jazdu wszystko radykalnie się zmieniło. Z pomocą przyszły nam władze radzieckie, któ-
re jasno postawiły sprawę, mówiąc, że tamtych nie uznają. Jeżeli przedtem my i tamci 
znajdowali się jak gdyby w jednym przedsionku, to teraz oni zostali stamtąd usunięci31.

Legalna władza przedstawicieli Delegatury Rządu trwała zaledwie 2 tygodnie. 
Wpływ na zaistniałą sytuację miało przybycie do Tomaszowa z początkiem sierpnia 
1944 r. pełnomocnika PKWN na powiat tomaszowski, Teodora Dudy32. W tej sytu-
acji doskonale odnalazła się rodzina Umerów, w szczególności senior rodu Wincenty 
i jego syn Adam, którzy stali się jednymi z najbliższych współpracowników Dudy, 
współdziałając z nim przy realizacji zadań, służąc radą, znajomością osób i miejsco-
wych stosunków oraz cenną osobistą pomocą33. W ich domu przy ulicy Sienkiewi-
cza 13 tuż przed rozpoczęciem działań instalacyjnych władzy „ludowej” odbyło się 
spotkanie, na którym utworzono swego rodzaju sztab wyborczy. Ustalono, kto i do 
jakiej gminy powiatu tomaszowskiego miał się udać w celu agitacji na rzecz nowej 
władzy34. 

Przedsięwzięcie to – jak wspominał po latach Humer – nie należało do bezpiecz-
nych z uwagi na grasujące w terenie ugrupowania podziemia AK i NSZ, a we wschodniej 
części powiatu – UPA. Właśnie w tamtych dniach bojówki AK rozstrzelały kilka osób za 
wstąpienie do milicji i sprzyjanie PKWN, natomiast upowcy zastrzelili ojca Włodzimie-
rza Musia i towarzyszącego mu sąsiada tylko dlatego, że Muś jest oficerem Wojska 
Polskiego. Oldze Żebruń i mnie przypadło w udziale dotarcie do gmin położonych we 
wschodniej części powiatu tomaszowskiego. Humera wraz z Olgą Żebruń skierowano 
wówczas na teren gmin Łaszczów i Telatyn, gdzie przebywali kilka dni odwiedzając 
wszystkie tamtejsze wsie. Wyjechaliśmy z Tomaszowa furmanką, ale nie długo było 
nam dane korzystać z tego środka lokomocji. Ledwie opuściliśmy miasto, gdy dogonił 
nas na rowerze pewien ludowiec ps. „Andrzej” […]. Ostrzegł nas, że przy drodze, w lesie, 
bojówka AK zorganizowała zasadzkę, aby nas zlikwidować. Wobec tego zmieniliśmy 
trasę i pieszo – gdyż nasz furman w obawie przed zasadzką zawrócił – omijając lasy, 
dotarliśmy polnymi drogami do pierwszej gminy. Rozmowy z sołtysem i wójtem oka-
zały się owocne – ustaliliśmy termin zebrania i zasady wyborów delegatów gminnych. 
Na ogół miejscowa ludność odnosiła się do nas życzliwie i żywo interesowała się na-
szymi zamierzeniami, choć zdarzały się i głosy zaczepne. Oprócz rozklejania Manifestu 
PKWN i omówienia sprawy zebrań gminnych zorganizowaliśmy w wielu wsiach wiece, 
zapoznając miejscową ludność z programem PKWN, odpowiadając na liczne pytania 
i wątpliwości. W znacznej mierze sprzyjało naszej działalności to, iż na tych terenach 
byłem dobrze znany jeszcze z lat szkolnych i związany z wieloma mieszkańcami przy-
jaźnią, a nawet więzami rodzinnymi35. 
31 P. Lipiński, Bicia nie trzeba było..., s. 39. 
32 D. Iwaneczko, Teodor Duda (1914–1986). Model kariery w aparacie represji Polski Ludowej, 

„Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989”, nr 1/12, Rzeszów 2014, s. 305.
33 T. Duda, Taki był początek – w Tomaszowie Lubelskim i Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeń-

stwa Publicznego w Lublinie (sierpień – wrzesień 1944 r.), „Zeszyty Historyczne Akademii 
Spraw Wewnętrznych” 1986, t. 6, s. 15.

34 Archiwum Akt Nowych, sygn. R–79, Centralne Archiwum KC PZPR, Walka z reakcyjnym 
podziemiem, wspomnienia Teodora Dudy, k. 47.

35 A. Humer, Służba śledcza..., s. 61.
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Po przyjeździe do Tomaszowa, Duda złożył przedstawicielom Delegatury pro-
pozycję dotyczącą podporządkowania się PKWN. Ci z kolei zdecydowanie odmówili. 
Wówczas zakwestionował legalność ich wyboru36. Zaproponował także termin przy-
szłych wyborów do Powiatowej Rady Narodowej i władz administracyjnych, które 
miały przypaść na niedzielę 13 sierpnia 1944 r. Podjęcie decyzji zbiegło się z naradą 
wójtów i sołtysów, która odbywała się w budynku starostwa. Na to zebranie przy-
był także Duda. Wówczas dopuszczony do głosu zapoznał zgromadzonych z Mani-
festem PKWN, a także zaproponował przeprowadzenie nowych wyborów do władz 
powiatowych, gminnych i gromadzkich. Wystąpienie i złożenie propozycji dotyczą-
cych wyborów zostało pozytywnie odebrane przez zgromadzonych na sali wójtów 
i sołtysów. Z czasem komuniści zyskali poparcie prezesa powiatowego SL i władz 
wojewódzkich Józefa Wójcika, który według Dudy swoją postawą pozyskał na rzecz 
komunistów wielu działaczy chłopskich w terenie, w tym komendanta MO mjr Fran-
ciszka Bartłomowicza ps. „Grzmot”37. 

Tuż przed wyborami Humer wysłany został przez Teodora Dudę do siedziby 
PKWN w Lublinie, gdzie spotkał się z Edwardem Osóbką-Morawskim, Stanisławem 
Radkiewiczem i Stefanem Matuszewskim, którym zreferował sytuację polityczną 
w powiecie tomaszowskim. Następnie zaopatrzony w prasę powrócił do Tomaszowa. 
Było to bardzo istotne dla zorganizowania nowego życia – wspominał Humer – gdyż 
tuż po wyzwoleniu odczuwaliśmy brak informacji o tym, co się w świecie i Polsce dzieje. 
Kilka egzemplarzy radzieckich gazet w języku rosyjskim, otrzymywanych sporadycz-
nie w pierwszych dniach wolności z komendantury radzieckiej, było kroplą w morzu 
potrzeb. Przetłumaczenie i rozkolportowanie w maszynopisie kilkunastu egzemplarzy 
Manifestu PKWN, a także rozprowadzenie dalszych kilkuset egzemplarzy otrzymanych 
od Dudy również nie rozwiązywało sprawy, zwłaszcza, że wzmogła się propaganda 
radiowa i szeptana kół „prolondyńskich”, a nawet legalnie zaczęło wychodzić pismo 
miejscowej delegatury i komendy AK „Ziemia Polska”. Już sam tytuł tego pisma wskazy-
wał niedwuznacznie na rewindykacyjne pretensje wydawców wobec ZSRR38. 

Tomaszowscy komuniści w kontrze do Powiatowej Delegatury Rządu i jej pi-
sma „Ziemia Polska” postanowili powołać własne czasopismo, zatytułowane nie bez 
powodu „Ziemia Tomaszowska”. Jego organizację powierzono Adamowi Humerowi, 
który wówczas utworzył zespół redakcyjny. Pierwszy numer czasopisma ukazał się 
w połowie sierpnia 1944 r. Zawierał przede wszystkim opis najważniejszych wyda-
rzeń na frontach i w polityce oraz artykuł pt. „Warszawa” autorstwa Adama Hume-
ra, napisany przez niego kilka dni po wybuchu powstania warszawskiego, w którym 
uznawał bohaterstwo walczących i krytykę tych, którzy wywołali powstanie bez 
uzgodnienia z dowódcami armii sojuszniczych39. 

13 sierpnia odbyły się wybory. Przeprowadzono je w sposób jawny poprzez 
podniesienie ręki przez delegatów z poszczególnych gmin zasiadających tego dnia 
w sali sejmiku powiatowego. Na posiedzeniu obecny był także Teodor Duda. Przed 
prezentacją kandydatów odbył się wiec, na którym przemawiali miejscowi komu-
niści. Wybory wyłoniły nowy kształt PRN, który współtworzyli przede wszystkim 

36 T. Duda, Taki był początek..., s. 14.
37 Ibidem, s. 19.
38 A. Humer, Służba śledcza..., s. 61.
39 Ibidem, s. 62.
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komuniści wraz z grupą bezpartyjnych działaczy z nimi sympatyzujących. Przewod-
niczącym PRN został wybrany Józef Typek, starostą Wacław Mysakowski, zaś wice-
starostą Franciszek Kawecki. Do PRN nie dostał się żaden działacz Powiatowej De-
legatury. Na wyborach skorzystali także Wincenty Umer i jego syn Adam. Pierwszy 
z nich wybrany został na stanowisko wiceprzewodniczącego PRN, drugi zaś został 
kierownikiem Referatu Informacji i Propagandy PRN. Angaż w świeżo namaszczo-
nej radzie znaleźli także Olga Żebruń – odpowiedzialna za organizację struktur PPR 
w powiecie i jej brat Aleksander, którego mianowano kierownikiem Referatu Bez-
pieczeństwa Publicznego (a od 12 września 1944 r. – PUBP). Jednym z pierwszych 
funkcjonariuszy nowo powstałej bezpieki była siostra Adama Humera, Wanda, która 
od 18 sierpnia 1944 r. pełniła stanowisko kierownika Działu Personalnego toma-
szowskiego PUBP40. W tym czasie była ona jedynym pracownikiem UB posiadającym 
wykształcenie niepełne wyższe. Pod tym względem brylowała na tle innych funkcjo-
nariuszy urzędu, którzy z reguły mieli wykształcenie niepełne podstawowe41. 

Dwa dni po wyborach 15 sierpnia 1944 r. teren powiatu tomaszowskiego opu-
ścił Teodor Duda, któremu po przybyciu do Lublina powierzono obowiązki kie-
rownika tamtejszego WUBP. Również przed Adamem Humerem roztoczono wizję 
przyszłej kariery, ale jeszcze przez okres dwóch tygodni pozostawał w Tomaszowie 
Lubelskim, organizując organa administracji. Tuż przed wyjazdem Dudy, Humer od-
był z nim spotkanie. W trakcie rozmowy Duda złożył mu propozycję pracy w WUBP 
w Lublinie i objęcia zgodnie z kwalifikacjami prawniczymi stanowiska kierownika 
sekcji śledczej tego urzędu, na co ten wyraził zgodę. Humer rozpoczął pracę 3 wrze-
śnia 1944 r. W ciągu trzech lat od rozpoczęcia służby w organach bezpieczeństwa, 
pnąc się po szczeblach kariery, awansował 1 lipca 1947 r. na stanowisko wicedyrek-
tora Departamentu Śledczego MBP, stając się jedną z najbardziej znanych i mrocz-
nych postaci komunistycznego aparatu represji. 

Działalność w PPR
Po wyjeździe Adama Humera do Lublina w Tomaszowie pozostała cała jego ro-

dzina. Ojciec Wincenty jako wpływowy działacz komunistyczny w powiecie podjął się 
utrwalana władzy „ludowej”. Młodsza o rok siostra Wanda w sierpniu 1944 r. rzuciła 
się w wir pracy na rzecz organizowania tomaszowskiego UB. 21 października 1944 r. 
przystąpiła w Tomaszowie do PPR, podobnie jak młodsza siostra Helena, która została 
przyjęta do pracy w powiatowym komitecie PPR na stanowisko sekretarza technicz-
nego. W maju 1945 r. Helena została skierowana na miesięczny kurs przy KW PPR 
w Lublinie, po ukończeniu którego podjęła stałą pracę w tamtejszym Wydziale Perso-
nalnym KW PPR. W 1945 r. wyszła za mąż za pochodzącego z Siedlec funkcjonariusza 

40 AIPN BU, 3421/130, Archiwum Związku Bojowników o Wolność i Demokrację – teczka 
„UB/SB”: materiały dot. Adama Humera, Odpis oświadczenia Wandy Umer vel Feldman,  
s. 10 (numeracja PDF).

41 AIPN Lu, 0201/17, Wspomnienia Józefa Kijki byłego funkcjonariusza organów BP, z par-
tyzantki i służby w organach bezpieczeństwa, przesłane w 1979 r. do Biura Historycznego 
MSW, s. 86 (numeracja PDF).
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WUBP w Lublinie Jana Karpińskiego42. W KW zatrudniona była do 1 kwietnia 1946 r. 
W październiku 1946 r. wraz z mężem zamieszkała w Krakowie. Powodem wyjazdu 
było przeniesienie Jana Karpińskiego do pracy w tamtejszym WUBP43. 

Z kolei brat Edward w 1944 r. rozpoczął naukę w gimnazjum ogólnokształcą-
cym, którą przerwał w listopadzie 1944 r. wstępując na ochotnika do wojska. Został 
wówczas przydzielony w stopniu szeregowego do 9 zapasowego pułku piechoty. 
W grudniu 1944 r. przyjęto go do oficerskiej szkoły inżynieryjno-saperskiej, którą 
ukończył 25 kwietnia 1945 r. w stopniu chorążego WP. Wraz z ukończeniem szkoły 
przyjął propozycję pozostania w niej na stanowisku instruktora politycznego Wy-
działu Polityczno-Wychowawczego. Po okresie szkoły oficerskiej i pracy instruktora 
Edward Umer został skierowany do służby w organach informacji wojskowej MON44. 
42 Jan Karpiński (właśc. Emanuel Alberg) s. Izaaka, ur. 2 VI 1912 r. w Siedlcach, mjr UB, po-

chodzenia żydowskiego. W 1932 r. ukończył gimnazjum im. S. Żółkiewskiego w Siedlcach. 
W tym samym roku podjął studia na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu 
Stefana Batorego w Wilnie. Podczas studiów należał do socjalistycznej organizacji „Funk”. 
Od 1934 r. kontynuował studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Tam 
też nawiązał kontakty z Akademickim Związkiem Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej. 
W okresie okupacji niemieckiej zaangażowany był w tajne nauczanie. Przebywał w get-
cie, skąd uciekł. Ukrywał się w jednej z podwarszawskich miejscowości. Po wkroczeniu 
ACz przyjechał do Siedlec. Od 10 XII 1944 r. członek PPR. 29 XII 1944 r. przyjęty do pracy 
w PUBP w Siedlcach w charakterze doradcy prawnego. W okresie od 21 III 1945 r. do 1 IV 
1949 r. oficer śledczy Wydziału I sekcji VIII WUBP w Lublinie, kierownik Wydziału I sekcji 
VIII MUBP w Lublinie, kierownik Wydziału IV „A” WUBP w Lublinie, a następnie naczelnik 
Wydziału Śledczego WUBP w Krakowie. Od 1 IV 1949 r. starszy wykładowca Wydziału Wy-
szkolenia Katedra VII CW MBP w Legionowie. Od 15 X 1953 r. kierownik Katedry Śledztwa, 
Prawa i Kryminalistyki CW MBP w Legionowie. W okresie od 1 X 1954 r. do 1 II 1956 r. 
inspektor Departamentu Śledczego MBP w Warszawie, a następnie Departamentu VII Kds-
BP w Warszawie. Od 1 II 1956 r. zastępca naczelnika Departamentu VII Wydziału II KdsBP 
w Warszawie. 8 I 1957 r. przeszedł na emeryturę. AIPN BU, 0193/7138, Akta personalne 
funkcjonariusza UB dot. Jana Karpińskiego. 

43 Pod koniec 1948 r. Helena Karpińska złożyła dokumenty o przyjęcie do pracy w WUBP 
w Krakowie, jednak ostatecznie do podjęcia przez nią pracy w tamtejszym urzędzie nie 
doszło. Powodem okazało się przeniesienie Jana Karpińskiego 13 IV 1949 r. do pracy w CW 
MBP w Legionowie. Po zamieszkaniu w Legionowie 16 IV 1951 r. przyjęta do pracy w CW 
MBP w Legionowie w charakterze pracownika kontraktowego na stanowisku p.o. kierow-
nika przedszkola CW MBP. Od 1 VII 1951 r. higienistka kontraktowa przy przedszkolu CW 
MBP w Legionowie. 18 IX 1951 r. pracownik kontraktowy kancelarii w Wydziału Admi-
nistracyjno-Gospodarczego CW MBP w Legionowie. Od 1 X 1952 r. bibliotekarz biblioteki 
ogólnej Wydziału Wyszkolenia CW MBP w Legionowie. Od 15 II 1953 r. przeniesiona na 
stanowisko laboranta sekcji pomocy naukowych Wydziału Wyszkolenia CW MBP w Legio-
nowie. Od 15 XI 1953 r. referent Referatu Planowania i Statystyki CW MBP w Legionowie. 
30 XI 1954 r. zwolniona ze służby w organach BP z powodu likwidacji zajmowanego stano-
wiska pracy. Z uwagi na fakt, że w 1954 r. Jana Karpińskiego przeniesiono do pracy w MBP 
na stanowisko oficera śledczego, Helenę Karpińską planowano także przenieść do pracy 
w MBP. Jednak z powodu braku etatu ostatecznie zwolniono ją z wypłatą trzymiesięcznej 
odprawy. W 1968 r. na skutek wydarzeń marcowych wyjechała na stałe z Polski i zamiesz-
kała na terenie Izraela. AIPN BU, 0193/2423, Akta personalne funkcjonariusza UB dot. He-
leny Karpińskiej; AIPN BU, 1368/656, Akta osobowe cudzoziemca dot. Heleny Karpińskiej.

44 W latach 1946–1947 ukończył szkołę oficerską Informacji Wojskowej. W 1951 r. ukoń-
czył gimnazjum ogólnokształcące. Od 1954 r. słuchacz Akademii Wojskowo-Politycznej  
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8 października 1944 r. utworzono pierwsze struktury PPR w powiecie toma-
szowskim. Skład prezydium powiatowego PPR współtworzyli wówczas m.in. wice-
przewodniczący PRN – Wincenty Umer, Olga Żebruń, Władysław Mrozowski, pra-
cownica Wydziału Propagandy PRN Romana Bosiakowa czy funkcjonariusze PUBP 
Hipolit Wojtas i Konstanty Drabiński45. 

4 marca 1945 r. w powiecie tomaszowskim zostały rozlepione plakaty konspi-
racyjne zawierające wykaz 46 współpracowników NKWD w powiecie. Na liście figu-
rowali Wincenty Umer i jego córka Wanda. Plakat ostrzegał mieszkańców powiatu 
przed kontaktowaniem się z nimi, podkreślając, że osoby te to zdrajcy Narodu Pol-
skiego, będące na usługach NKWD, przyczynili się do aresztowania wielu patriotów. 
Osobnicy ci będą należycie ukarani46. 

Było to pierwsze ostrzeżenie wymierzone w Wincentego Umera, który nie brał 
tego typu inicjatyw na poważnie, w przeciwieństwie do jego córki Wandy, która 
doszła do wniosku, że dłużej w rodzinnych stronach przebywać nie może. Z obawy 
o swoje życie postanowiła przenieść się do Lublina, gdzie podjęła pracę w tamtej-
szym WUBP, początkowo na stanowisku sekretarza i starszego sekretarza Wydzia-
łu I, a następnie kierownika sekcji 2 Wydziału Personalnego tegoż urzędu. Od 1 
stycznia 1948 r. pełniła stanowisko starszego inspektora Wydziału Szkoleniowego 
WUBP w Lublinie, a następnie kierownika sekcji 2 tego Wydziału47.

Wincenty Umer zasłynął przede wszystkim jako czołowy działacz komunistyczny 
w powiecie odpowiedzialny za wprowadzenie restrykcyjnej reformy rolnej. Chociaż 
był żywo zaangażowany w organizację struktur PPR w powiecie tomaszowskim i wie-
rzył w jej ideały, z czasem był krytykowany za swą działalność. Krytyka pojawiła się ze 
strony władz partyjnych. On sam przewidziany był do usunięcia z zajmowanego stano-

im. F. Dzierżyńskiego. 25 IV 1957 r. zwolniony ze służby w organach bezpieczeństwa ze 
względów organizacyjnych. 20 VI 1959 r. ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim 
otrzymując tytuł magistra prawa. Od 1 VI 1959 r. pracował w Ministerstwie Handlu Zagra-
nicznego. W marcu 1969 r. pracował na ½ etatu w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu 
Spożywczego w Warszawie i na ½ etatu jako radca prawny w Miejskim Handlu Detalicz-
nym. W wojsku dosłużył się stopnia majora. AIPN BU, 2264/1898, Akta personalne żołnie-
rza wojskowych organów bezpieczeństwa państwa dot. Edwarda Umera.

45 Archiwum Państwowe w Lublinie, sygn. 35/1246/0/-/17, KP PPR w Tomaszowie Lubel-
skim. Materiały I sekretarza – sprawozdania sytuacyjne za lata 1944–1948, Sprawozdanie 
KP PPR w Tomaszowie Lubelskim, k. 7.

46 AIPN Lu, 034/5, Ostrzeżenie, 4 marca 1945 r., s. 28 (numeracja PDF).
47 Po okresie służby w Lublinie przeniesiona 10 II 1949 r. do pracy w MBP w Warszawie na 

stanowisko młodszego referenta Wydziału II. W okresie od 1 VIII 1949 r. do 1 VI 1956 r. se-
kretarz Wydziału II Departamentu Kadr, referent sekcji 4 Wydziału II Departamentu Kadr, 
referent i starszy referent Wydziału Organizacyjnego Departamentu Kadr, starszy referent 
sekcji 3 Wydziału Organizacyjno-Etatowego Departamentu Kadr, starszy referent sekcji or-
ganizacyjnej Wydziału VI Departamentu Kadr i Szkolenia MBP. W okresie od 1 IV 1956 r. 
do 31 XII 1965 r. inspektor Wydziału Organizacyjno-Etatowego Gabinetu Przewodniczą-
cego KdsBP, starszy inspektor Samodzielnego Wydziału Organizacyjnego MSW, Inspektor 
Wydziału Organizacyjno-Etatowego Departamentu Kadr i Szkolenia MSW, inspektor i star-
szy inspektor Wydziału V Departamentu Kadr i Szkolenia MSW. 31 XII 1965 r. przeszła na 
emeryturę. Od 20 IV 1946 r. pozostawała w związku małżeńskim z Józefem Feldmanem 
oficerem śledczym Wojewódzkiej Prokuratury Okręgowej. AIPN BU, 0193/6722, Przebieg 
służby Wandy Feldman z d. Umer, s. 65-72 (numeracja PDF).
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wiska. W sprawozdaniu kontrolnym Wojewódzkiego Inspektora Terenowego można 
przeczytać, że wiceprzewodniczący Powiatowej Rady Narodowej jest głupi i rozpro-
wadza hałas i bałagan, gdyż na niczym się nie zna, wysunięty przez PPR siedzi i psuje 
wszystko nie umiejąc nigdzie niczego i nikogo skontrolować, jest nim stary komunista nie 
wykształcony i mało inteligentny ob. Umer Wincenty48.

Pomimo negatywnej opinii, Wincenty Umer pozostał na stanowisku wiceprze-
wodniczącego PRN. Trudno powiedzieć, co miało wpływ na zaistniałą sytuację. Moż-
na jedynie przypuszczać, że pozostanie na stanowisku mógł zawdzięczać osobistym 
wpływom w powiecie lub protekcji swoich dzieci, które wówczas pięły się po szcze-
blach kariery w aparacie bezpieczeństwa PRL.

Lata 1945–1946 Wincenty Umer wraz z żoną Otylią spędził w Tomaszowie. Jego 
praca jako gorliwego działacza polegała głównie na agitacji wśród mieszkańców wsi po-
wiatu tomaszowskiego o słuszności celów obranych przez partię i do zakładania w nich 
komórek PPR. Według Józefa Kijki, funkcjonariusza PUBP w Tomaszowie Lubelskim, 
Wincenty Umer był człowiekiem niezwykle uczciwym, głęboko wierzącym w ideę partii 
i głośno, otwarcie ją propagujący. Często wychodził na kilka dni w teren, zachodził do chło-
pów, dyskutował, przekonywał i zakładał partyjne komórki. Ostrzegaliśmy go kilkakrotnie, 
aby nie chodził w teren samotnie. Odpowiadał na to, że on nikogo nie prześladuje, ani ściga 
z każdym może rozmawiać i każdego może przekonać do swojej słuszności. Nie nosił też 
nigdy ze sobą broni, mimo że miał przydzieloną, ufny w siłę swojej argumentacji49. 

Śmierć Wincentego Umera
Ta pewność siebie, o której wspominał Józef Kijko, zgubiła Wincentego Umera. 

Przynajmniej od marca 1945 r. znalazł się w zainteresowaniu organizacji konspi-
racyjnych, które uważały go za twardogłowego komunistę, będącego ojcem Ada-
ma Humera pełniącego wówczas stanowisko zastępcy kierownika Samodzielnego 
Wydziału IV MBP. Ponadto, według wspomnień Mariana Gołębiewskiego ps. „Ster”, 
Wincenty Umer jako sekretarz partii w powiecie uważany był przez podziemie za 
osobę jawnie współpracującą z NKWD, osobiście uczestniczącą w akcjach obław-
nych w powiecie tomaszowskim, w trakcie których aresztowano mieszkańców wsi. 
Miał także osobiście strzelać do tych, którzy uciekali. Najprawdopodobniej te argu-
menty zadecydowały o podjęciu przez podziemie radykalnych kroków zwieńczo-
nych wykonaniem wyroku śmierci na jego osobie. 

Dyskusyjną sprawą pozostaje fakt zlecenia wykonania wyroku śmierci na Win-
centego Umera. Najprawdopodobniej zleceniodawcą był Marian Gołębiewski ps. 
„Ster”. W jednym z protokołów przesłuchań „Ster” przyznać się miał do zlecenia wy-
konania wyroku śmierci na starego Umera. Na zadane przez oficera śledczego MBP 

48 Sprawozdanie Instruktora Terenowego z lustracji dokonanej dniu 4 i 5 XI 1945 r. w Powia-
towym Komitecie PPS w Tomaszowie Lubelskim, oprac. D. Piekaruś [w:] Powiatowy Urząd 
Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubelskim w latach 1944–1956, red. G. Joniec, 
Lublin 2009, s. 191-194.

49 AIPN Lu, 0201/17, Wspomnienia Józefa Kijki byłego funkcjonariusza organów BP, z par-
tyzantki i służby w organach bezpieczeństwa, przesłane w 1979 r. do Biura Historycznego 
MSW, s. 134 (numeracja PDF).
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ppor. Jerzego Kędziorę pytanie, w jakim celu prowadzono wywiad i obserwację kpt. 
Adama Humera i jego ojca, „Ster” odpowiedział, że kpt. Norbert – komendant obwodu 
Tomaszów organizacji WiN prowadził wywiad i obserwację ojca kpt. Humera. W stycz-
niu 1946 r. będąc na inspekcji terenu, dałem „Norbertowi” pozwolenie likwidacji ojca 
kpt. Humera, dlatego, że znając wielu ludzi z terenu powiatu tomaszowskiego zagra-
żał dowództwu naszej organizacji i podobno spowodował już aresztowanie członków 
naszej organizacji50. Po latach Gołębiewski w swoich wspomnieniach potwierdził, że 
takowy rozkaz wydał – choć należy zaznaczyć, że zaprzeczał także, aby miał cokol-
wiek wspólnego z tą sprawą51. Trudno jednoznacznie wytłumaczyć tę rozbieżność.

Według zeznań rodzonego brata Wincentego Umera, Franciszka, do zama-
chu doszło 31 maja 1946 r. Tego dnia Wincenty przybył w towarzystwie działacza 
PPR Michała Bryka do jego zabudowań w Kmiczynie. Kiedy spotkaliśmy się – zeznał 
Franciszek Umer – poszliśmy na moje podwórze i zaczęliśmy rozmawiać, po krótkiej 
rozmowie poszliśmy do wsi Kmiczyn. Ja z Brykiem poszliśmy do obywatela Stefana 
Muchy a brat mój zatrzymał się u swego brata ciotecznego ob. Jana Jezierczuka. Po 15 
minutach również on przyszedł do nas do Muchy Stefana. Tam zaczęliśmy rozmawiać 
o dzisiejszej dobie i jej warunkach. Na spotkaniu u Muchy obecni byli Andrzej Wan-
dziuk, Jan Zieliński, Jan Radomski, Jan Uszczyna, Michał Bryk i Władysław Dobrowol-
ski wszyscy pochodzili z Kmiczyna. Rozmowa trwała do godziny 22.00, wtedy brat mój 
zdjął marynarkę i usiadł przy ścianie wtem padł strzał i lekko zaczął się usuwać na 
podłogę, ja widząc to złapałem brata za głowę, patrząc gdzie dostał, zauważyłem, że 
krew sączyła się z klatki piersiowej przytrzymując brata do chwili skonania52. 

Podobnie o zaistniałej sytuacji zeznał Stefan Mucha, w którego domu odbywało 
się zebranie, na którym Wincenty Umer zapraszał na święto ludowe przypadające na 
10 czerwca i opowiadał zgromadzonym o ogólnej sytuacji przedwyborczej w powiecie. 
Rozmowa trwała około godziny. Wtem padł strzał za oknami – zeznał Mucha – wszyscy 
ze strachu pochyliliśmy się, wtem odzywa się Umer Wincenty to ja […] został ugodzony kulą 
z pistoletu w prawą klatkę piersiową. Sprawców nie rozpoznano, ponieważ było ciemno53. 

1 czerwca 1946 r. w domu Stefana Muchy oficer śledczy PUBP w Tomaszowie 
Edward Maryńczak w asyście lekarza PUBP Mieczysława Pietraszkiewicza i proto-
kolanta Józefa Lipowca, także funkcjonariusza PUBP, dokonał oględzin zwłok Win-
centego Umera. Na podstawie opinii lekarza stwierdzono, że zgon nastąpił w wyniku  
rany postrzałowej klatki piersiowej, wskutek czego nastąpiła duża utrata krwi54. 

Jeszcze tego samego dnia o całej sytuacji zostało poinformowane WUBP w Lubli-
nie55. W sprawozdaniu sekcji do Walki z Bandytyzmem PUBP w Tomaszowie Lubel-

50 AIPN BU, 944/114, Akta sprawy dot. Jana Rzepeckiego i innych skazanych za... przynależ-
ność do AK, organizowanie na terenie Polski Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj, WiN, i „Sa-
moobrony”, podżeganie do dokonywania napadów na funkcjonariuszy UBP i MO, zorgani-
zowanie nielegalnej komórki łączności radiowej która przekazywała zagranice wiadomości 
stanowiące tajemnice państwową, uchylanie się od służby wojskowej, Protokół przesłucha-
nia Mariana Gołębiewskiego, 25 IV 1946 r., s. 379 (numeracja PDF).

51 J. Dudek, Marian Gołębiewski (1911–1996). Żołnierz, opozycjonista, emigrant, Lublin 2016, s. 188.
52 AIPN Lu, 034/6, Protokół przesłuchania Franciszka Umera, 1 VI 1946 r., s. 47 (numeracja PDF).
53 Ibidem, Protokół przesłuchania Stefana Muchy, s. 44 (numeracja PDF).
54 Ibidem, Protokół oględzin zwłok Wincentego Umera, 1 VI 1946 r., s. 46 (numeracja PDF). 
55 AIPN Lu, 055/19, Informacje dzienne z 1946 r. o sytuacji w powiatach województwa lubel-

skiego Wydziału Ogólnego WUBP w Lublinie, Informacja, 1 VI 1946 r., s. 91 (numeracja PDF).



Wojciech Hanus 140

skim z dnia 14 czerwca 1946 r. podano, że wyrok został wykonany przez organizację 
WiN. Trudno powiedzieć, skąd sekcja WzB posiadała informacje. Jedno jest pewne 
– do listopada 1946 r. PUBP w Tomaszowie zachowywał się w tej sprawie bardzo 
opieszale. Sytuacja zmieniła się po 15 listopada, kiedy to sprawą zaczęło się intereso-
wać MBP. Wówczas szef PUBP w Tomaszowie Czesław Cygler, chcąc zaspokoić jego 
dociekliwość, przesłał raport wraz z odpisami protokołu oględzin zwłok i protoko-
łów przesłuchań świadków. Jedocześnie podległy mu PUBP rozpoczął w powiecie 
działania operacyjne zmierzające do wykrycia sprawców likwidacji Umera seniora. 

Podjęte w grudniu 1946 r. działania operacyjne zbiegły się z okresem przed-
wyborczym. Do 29 grudnia PUBP w Tomaszowie przy wsparciu wojska, MO i ORMO 
aresztował łącznie 71 osób. Z liczby tej 29 osób należało do WiN. Wśród areszto-
wanych znalazł się niejaki Zbigniew Starak ps. „Zbyszek”, współpracownik oddziału 
Jana Leonowicza ps. „Burta”, podejrzany o współudział w dokonaniu zamachu na 
Wincentego Umera56. Przeczą temu zachowane w Archiwum IPN akta operacyjne 
i sądowe Zbigniewa Staraka, w których brak jest jakichkolwiek informacji potwier-
dzających dokonanie bądź współuczestnictwo w zamachu. Rzeczywiście, w okresie 
od czerwca do grudnia 1946 r. brał on udział w szeregu akcji ekspropriacyjnych, jed-
nak w żaden sposób nie można było połączyć ich z wydarzeniem z 31 maja 1946 r.

Najprawdopodobniej zleceniodawcą wyroku, jak wspomniano wcześniej, był 
kpt. Marian Gołębiewski ps. „Ster”, ówczesny inspektor Inspektoratu Rejonowego 
DSZ, zaś odpowiedzialnym za egzekucję był komendant tomaszowskiego obwodu 
AK–DSZ kpt. Jan Turowski „Norbert”. On to po dokonanym wywiadzie i obserwacji 
w terenie podjął ostateczną decyzję co do przeprowadzenia zamachu. Wybór padł na 
oddział partyzancki Jana Leonowicza ps. „Burta”. Nie ma stuprocentowej pewności, 
kto bezpośrednio 31 maja 1946 r. w Kmiczynie oddał strzały do Wincentego Umera. 
Mógł być to „Burta”. Nigdy on sam ani partyzanci jego oddziału nie byli sądzeni w tej 
sprawie. Odpowiedzialność za wykonanie wyroku ponieśli natomiast z rąk aparatu 
represji „Ster” i „Norbert”. Marian Gołębiewski jako jedyny w procesie kierownictwa 
I Zarządu Głównego WiN został skazany na karę śmierci (w akcie oskarżenia zarzu-
cono mu m.in. wydanie rozkazu likwidacji Wincentego Umera), jednak decyzją Bo-
lesława Bieruta zamieniono mu karę na dożywotnie więzienie, a następnie na mocy 
amnestii z 22 lutego 1947 r. zmniejszono do 15 lat57. Wyszedł na wolność 21 czerwca 
1956 r. Z kolei Jan Turowski w trakcie procesu przed WSR w Lublinie został uznany 
winnym m.in. za to, że jako komendant obwodu wydał „Burcie” rozkaz wykonania 
wyroku śmierci na Wincentym Umerze. Za powyższy czyn 1 października 1947 r. wy-
rokiem WSR w Lublinie został skazany jedynie na 10 lat więzienia58.

W 1954 r. życiem i działalnością Wincentego Umera zainteresował się partyjny pi-
sarz Jerzy Putrament, który tej sprawie poświęcił swoją powieść pt. Rozstaje. Głównym 
bohaterem książki był fornal spod Zamościa, stary Urban (utożsamiany z Wincentym 
Umerem). W powieści Putrament tak scharakteryzował głównego bohatera: przeszło 

56 AIPN Lu, 034/7, Sprawozdanie z akcji przedwyborczej i walki z bandytyzmem do odprawy 
szefów PUBP, 30 XII 1946 r., s. 71 (numeracja PDF).

57 AIPN Lu, 944/124, Protokół posiedzenia niejawnego WSR w Warszawie o zastosowanie 
amnestii, 14 VII 1947 r., k. 79.

58 AIPN Lu, 22/18, Akta osobowe więźnia karnego dot. Jana Turowskiego, Wyrok WSR w Lu-
blinie przeciwko Janowi Turowskiemu, 1 X 1947 r., s. 22 (według numeracji PDF). 
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ćwierć wieku temu zasmakował w zaraźliwej propagandzie, głoszącej zbędność panów 
dziedziców i panów fabrykantów. Poznał cenę tych niebezpiecznych marzeń w więzie-
niach odrodzonej właśnie ojczyzny. Przeżył gorycz niejednego upadku, kiedy rozłupa-
na ciosami policji partia nikła, zdawałoby się bez śladu. Długo ważył na swych barkach 
ciężar wroga. Bywały momenty, gdy skazywał siebie na dożywocie w tym świecie, gdzie 
pan dziedzic miał za sobą trzydziesto dywizyjną armię, szesnaście wojewódzkich komend 
policji, parędziesiąt diecezji biskupich, kilkaset gazet, sześć uniwersytetów, on zaś fornal 
Urban, teoretycznie licząc na sojusz kilku milionów robotników z chłopami, w praktyce 
okazywał się sam z paru zakonspirowanymi po czubek głowy towarzyszami59. 
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Abstract

Umer family and their activities  
in the Tomaszow county in the years 1936–1946

The prepared text is an attempt of showing the activities of the Umer family, 
which actively took part in the activities of the communist movement from the 
mid 1930s. The family became famous thanks to the oldest son, Adam Humer. This 
study shows, above all, his beaten path to his career, starting from the small Rudka 
village and moving onto the nearby Tomaszów Lubelski, where he became affiliated 
with the KZMZU (Young Communist League of Western Ukraine). This affiliation 
allowed him to make it into Lviv alongside a group of local communists in 1939. At 
the end of July, 1941 he returned home. After the Soviet 101st Rifle Division crossed 
the border, Adam joined his family in consolidating the essence of communism, 
‘people’s power’. The senior of the family, Wincenty, became a vice-chairman of 
the National County Council in Tomaszow Lubelski, the daughter Wanda was at 
first the Head of the HR department of the County Office of Public Security in 
Tomaszow Lubelski, then she worked, among others, as the Head of Section 2 of 
HR in the Voivodeship Office of Public Security in Lublin, wherefrom she later 
moved to the Ministry of Public Security. On the other hand, the younger brother 
Edward, after graduating from an officer school, started working for the military 
in the information department. The eldest of the siblings, Adam, at first worked 
as a head of the Information and Propaganda division of National County Council 
in Tomaszow Lubelski. He left that position on September 3, 1939, whereupon 
he took on the position of the Head of Investigation Division. In the span of three 
years, on July 1, 1947, he was promoted to the position of a vice-director of the 
Investigation Department of the Ministry of Public Security, becoming one of the 
most infamous and dark characters of the communistic repression apparatus of 
the Stalinism period.

Key words: 
Umer family, Adam Humer, Tomaszow Lubelski, KZMZU, communism.





Paweł Róg
ORCID 0000-0003-0342-3896
DOI: 10.30657/pha.32.2020.08
(Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie)
e-mail: pawel.rog@ipn.gov.pl

Leon Kotarba (1924–1991).  
Przyczynek do biografii politycznej

Streszczenie

Leon Kotarba do najważniejszego urzędu w rzeszowskim wojewódzkim apara-
cie PZPR, doszedł w maju 1975 r. dzięki poparciu swego poprzednika Władysława 
Kruczka. Przez większą część swojej pracy w partii był jego protegowanym. To od 
niego nauczył się nie tylko zarządzania podległym aparatem. Wydaje się, że Kotar-
ba identycznie jak Kruczek rozumiał rolę PZPR w państwie i społeczeństwie Polski. 
Potwierdza to opinia Józefa Tejchmy, który oceniał Kotarbę jako doktrynera, nie bio-
rącego pod uwagę uwarunkowań lokalnych województwa rzeszowskiego. W sposób 
dogmatyczny starał się więc zarządzać podległym terenem. Ten styl kierowania wo-
jewództwem rzeszowskim nie sprawdził się w okresie kryzysu, który rozpoczął się 
w PRL w 1975 r. O upadku Kotarby zadecydowała jednak jego chwiejna postawa 
wobec powstałego w sierpniu 1980 r. związku zawodowego „Solidarność”. Z funkcji 
pierwszego sekretarza KW PZPR w Rzeszowie zrezygnował 19 listopada 1980 r.

Słowa kluczowe:
Leon Kotarba; I Sekretarz; Rzeszów; PZPR.

Leon Kotarba do najważniejszego urzędu w wojewódzkim aparacie PZPR w woje-
wództwie rzeszowskim doszedł w maju 1975 r. dzięki poparciu najbardziej wpły-
wowego ze swoich poprzedników, Władysława Kruczka. Przez większą część 

swojej pracy w partii był jego protegowanym. To od niego nauczył się nie tylko zarzą-
dzania podległym aparatem. Wydaje się, że Kotarba identycznie jak Kruczek rozumiał 
rolę PZPR w państwie i społeczeństwie Polski. Potwierdza to opinia Józefa Tejchmy, 
który oceniał Kotarbę jako doktrynera, niebiorącego pod uwagę uwarunkowań lokal-
nych województwa rzeszowskiego. W sposób dogmatyczny starał się więc zarządzać 
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podległym terenem. Ten styl kierowania województwem rzeszowskim nie sprawdził 
się w okresie kryzysu, który rozpoczął się w PRL w 1975 r. O upadku Kotarby zadecy-
dowała jednak jego chwiejna postawa wobec powstałego w sierpniu 1980 r. związku 
„Solidarność”.

Leon Kotarba urodził się 26 maja 1924 r. w podrzeszowskiej wsi Hyżne. Jego ro-
dzice, Józef i Katarzyna, prowadzili 2-hektarowe gospodarstwo rolne w tej miejsco-
wości. Z niewielkiego areału musieli wyżywić siebie oraz liczne potomstwo – oprócz 
Leona, jeszcze dwóch synów i dwie córki.

W wieku 8 lat Leon Kotarba, zgodnie z ustawą o ustroju szkolnictwa z dnia 11 
marca 1932 r., rozpoczął edukację w 7-klasowej szkole powszechnej w Hyżnem. 
Ukończył ją w 1939 r. W okresie okupacji niemieckiej pracował z rodzicami w gospo-
darstwie. W tym czasie nie należał do żadnej organizacji zbrojnej, stawiającej sobie 
za cel wyzwolenie Polski1. W 1942 r. Leon Kotarba został zabrany do pracy przy-
musowej w ramach Baudienst2. W 1943 r. został zwolniony i wrócił do rodziców. 
Pracował z nimi na roli aż do 1945 r. Byt rodziny Kotarbów poprawił się w drugiej 
połowie lat czterdziestych XX wieku. Dzięki dekretowi o reformie rolnej, wydane-
mu przez Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego (PKWN) Józef Kotarba otrzymał 
6 września 1944 r. 5 hektarów poukraińskiej ziemi3.

Okres utrwalania władzy przez komunistów  
(1945–1947)

W tym czasie 21-letni Leon włączył się w budowę nowej rzeczywistości. Od 24 
maja do 1 listopada 1945 r. zatrudniony był w Urzędzie Gminy Hyżne na stanowisku 
poborcy świadczeń rzeczowych4. Zgodnie z normatywami wydanymi przez PKWN, 

1 Archiwum Państwowe w Rzeszowie (dalej APRz), Akta osobowe Komitetu Wojewódzkiego 
(KW) PZPR w Rzeszowie [dokumentacja niearchiwalna], Leon Kotarba, sygn. 1068, k. 28-30.

2 Der Baudienst im Generalgouvernement (pol. Służba Budowlana w Generalnym Gubernator-
stwie) – w latach 1940–1945 była to jedna z form pracy przymusowej na rzecz III Rzeszy. 
Baudienst im Generalgouvernement wzorowany był na Służbie Pracy Rzeszy i został po-
wołany do życia rozporządzeniem z 6 maja 1940 r. Organizację podzielono na trzy piony: 
ukraiński, polski, góralski. Oddziały budowlane zlokalizowane były na terenie dystryktu 
krakowskiego, lubelskiego i radomskiego, a od 1941 r. na terenie Dystryktu Galicja. Okres 
pracy obowiązkowej w Służbie Budowlanej początkowo przewidziano na 3 miesiące, ale 
wkrótce wydłużono go do 7 miesięcy w okresie wiosenno-letnim. Rekrutacja odbywała się 
na zasadzie poboru obowiązkowego młodych mężczyzn pomiędzy 18. a 23. rokiem życia, 
a także w drodze ochotniczego zaciągu poprzez urzędy pracy lub urzędy gminne. Junacy za-
trudniani byli do pracy przy budowie dróg i mostów, linii kolejowych, lotnisk, rozbudowie 
sieci energetycznej, regulacji rzek, w przemyśle zbrojeniowym, w ostatnim okresie przy 
kopaniu schronów i okopów. Pracowali również na potrzeby Wehrmachtu i SS. Praca była 
nieodpłatna. Na zaspokojenie drobnych potrzeb Polacy wcieleni do Baudienst otrzymywali 
„kieszonkowe” w wysokości 1 zł dziennie. Zob. W. Mścisław, Służba Budowlana (Baudienst) 
w Generalnym Gubernatorstwie 1940–1945, Warszawa 1984, passim.

3 APRz, Akta osobowe KW PZPR w Rzeszowie [dokumentacja niearchiwalna], Leon Kotarba, 
sygn. 1068, k. 28v–30v.

4 Ibidem, k. 32.
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zajmował się rekwizycją płodów rolnych na rzecz armii oraz ludności miast5. Parę 
miesięcy później Leon Kotarba zdecydował się na włączenie się w życie politycz-
ne gminy Hyżne. Pierwszym krokiem było wstąpienie do Polskiej Partii Robotniczej 
(PPR) w dniu 15 lutego 1946 r.6 Czym była podyktowana ta decyzja? Czy Leon Ko-
tarba nie chciał w ten sposób poprawić swojego bytu, a może już wtedy marzył o ka-
rierze politycznej? Niestety, źródła pozostawiają tę kwestię bez odpowiedzi.

W 1946 r. Kotarba rozpoczął pracę na rzecz lokalnych struktur PPR w gminie 
Hyżne. Przygotowywał się do niej już od marca 1946 r. Wtedy to rozpoczął naukę 
w Wojewódzkiej Szkole Partyjnej w Rzeszowie. Po jej ukończeniu, jako członek 
Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej7, brał udział w kampanii przed referen-
dum ludowym. Podczas plebiscytu, 30 czerwca 1946 r., przewodził komisji wybor-
czej w Grzegorzówce. Prawdopodobnie osobiście brał udział w fałszowaniu wyni-
ków z tego terenu. W drugiej połowie 1946 r. władze powiatowe partii oddelegowały 
go do pracy w ruchu młodzieżowym. Wstąpił więc Kotarba w sierpniu tego roku do 
Związku Walki Młodych (ZWM). 1 września 1946 r. został zatrudniony w Zarządzie 
Powiatowym (ZP) tej organizacji w Rzeszowie, w charakterze instruktora. Na tym 
stanowisku pracował do końca stycznia 1947 r. Jako instruktor ZP ZWM w Rzeszo-
wie doszkalał się w Centralnej Szkole Związku w Łodzi. 

Stalinizm (1947–1956)
1 lutego 1947 r. Kotarba przeszedł do pracy w powiatowej instancji organizacji 

w Jarosławiu. Objął w niej funkcję przewodniczącego. Stanowisko to piastował także 
po scaleniu wszystkich organizacji młodzieżowych, 21 lipca 1948 r. w nowy twór 
o nazwie Związek Młodzieży Polskiej (ZMP)8. Leon Kotarba został zwolniony ze sta-
nowiska przewodniczącego jarosławskich struktur Związku 31 sierpnia 1949 r. 
i wysłany przez Komitet Wojewódzki (KW) Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 
(PZPR) na roczny kurs w Centralnej Szkole Partyjnej w Łodzi, który ukończył 9 lipca 
1950 r.9 Kotarba otrzymał pozytywną opinię od Stanisława Stęborowskiego, opie-
kuna grupy seminaryjnej, do której uczęszczał:
5 Zob. Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 18 sierpnia 1944 r. o wojen-

nych świadczeniach rzeczowych – obowiązkowych dostawach zbóż i ziemniaków dla państwa, 
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (dalej Dz. U. RP) 1944, nr 3, poz. 9.

6 APRz, Akta osobowe KW PZPR w Rzeszowie [dokumentacja niearchiwalna], Leon Kotarba, 
sygn. 1068, k. 29.

7 Leon Kotarba był członkiem Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej (ORMO) od 1 IV 
1946 r. do 31 XII 1948 r. Zob. Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszo-
wie (dalej AIPN Rz), Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych (dalej WUSW) w Rzeszowie, 
sygn. 266/1, Kartoteka członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej, Karta ewiden-
cyjna Leona Kotarby, bp.

8 Archiwum Zakładowe Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego (dalej AZPUW), Akta oso-
bowe pracowników Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie, Akta Leon Kotarba [do-
kumentacja niearchiwalna], sygn. 1102/766, k. 5; Archiwum Akt Nowych (dalej AAN), Cen-
tralna Kartoteka PZPR, Akta osobowe Leona Kotarby, sygn. CK XX/9952, k. 9.

9 APRz, Akta osobowe KW PZPR w Rzeszowie [dokumentacja niearchiwalna], Leon Kotarba, 
sygn. 1068, k. 28, 30v, 31, 33; AZPUW, Akta osobowe pracowników Wojewódzkiej Rady Naro-
dowej w Rzeszowie, Akta Leon Kotarba [dokumentacja niearchiwalna], sygn. 1102/766, k. 5.
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Poziom ogólny średni, przeciętnie zdolny. W początkowym okresie nie bardzo przy-
kładał się do nauki, od połowy kursu się podciągnął. Zagadnienia teoretyczne przyswoił 
sobie w stopniu zupełnie dostatecznym. Zagadnienia organizacyjne zna dobrze. W jego 
postępowaniu wyczuwa się wyraźny klasowy kościec i przywiązanie do Partii. W pracy 
terenowej szczególnie na odcinku młodzieżowym przejawiał dużo własnej inicjatywy. 
Prowadził dwukrotnie seminarium z historii i zagadnień aktualnych, wykazując dobre 
podejście i umiejętność prowadzenia zajęć szkoleniowych. Wyraził chęć do pracy po linii 
szkoleniowej. Myślę, że może być wykorzystany w aparacie szkoleniowym ZMP10.

Pomimo powyższych sugestii, KW PZPR w Rzeszowie zdecydował się na no-
minację Leona Kotarby na stanowisko przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego 
(ZW) ZMP w Rzeszowie. 16 sierpnia 1950 r. został zatwierdzony przez egzekutywę 
wojewódzkiej instancji PZPR w Rzeszowie na to stanowisko11. Z zachowanych list 
płac ZW ZMP w Rzeszowie wynika, że pod koniec 1951 r. jego pensja, bez żadnych 
dodatków, wynosiła 1157,64 zł netto12. Jeśli weźmiemy pod uwagę zarobki pracow-
ników KW PZPR w Rzeszowie, to kwota ta wydaje się niezwykle mała. Przykładowo, 
referent tamtejszego wydziału zarabiał w 1949 r. 17 000 zł netto13. W 1951 r. ta suma 
prawdopodobnie była na takim samym poziomie lub nieco wyższa.

W kierowaniu organizacją korzystał z wytycznych płynących z naczelnych i wo-
jewódzkich struktur partii. W latach 1950–1954 aparat młodzieżowy, którym zarzą-
dzał na terenie województwa rzeszowskiego, naciskał na swoich członków, ażeby 
brali udział w przekraczania norm produkcyjnych. W 1952 r. przed Zlotem Młodych 
Przodowników Budowniczych Polski Ludowej, który miał się odbyć 22 lipca, zintensy-
fikowano działania związane z propagowaniem współzawodnictwa pracy. Sukcesami 
w tej dziedzinie chwalił się Leon Kotarba podczas konferencji 5 lipca 1952 r. Dzięki 
pracy całego aparatu ZMP na Rzeszowszczyźnie młodzież przekraczała normy pro-
dukcyjne w wielu zakładach w regionie. Jako przykład takiej praktyki, z której szcze-
gólnie był dumny, podał działania grupy ZMP pracującej w Hucie Stalowa Wola. W tym 
czasie trzy młodzieżowe brygady, pracujące na wydziale naprawczym w tej fabryce, 
zobowiązały się przekroczyć plan do 26 lipca 1952 r. o 5 ton odlewu stalowego14. Dwa 
lata później, na konferencji 25 czerwca 1954 r., Leon Kotarba ponownie chlubił się 
z osiągnięć w tej sferze:

Nasi młodzi przodownicy pracy wyrastają w masowym ruchu współzawodnictwa 
na terenie naszego województwa, po IX Plenum KC partii ogarnął 13 proc. młodzieży, 
pracującej w przemyśle i budownictwie. Ten wspaniały ruch rozwinął się dzięki naszej 
pracy wyjaśniającej uchwały IX Plenum Komitetu Centralnego partii wśród młodzieży 
robotniczej15.

Z powyższego cytatu jasno wynika, że Kotarba stał na straży wykonania dyrektyw 
PZPR. Przypomnieć należy, że z ich nakazu członkowie ZMP brali także udział w ko-

10 APRz, Akta osobowe KW PZPR w Rzeszowie [dokumentacja niearchiwalna], Leon Kotarba, 
sygn. 1068, k. 63.

11 APRz, KW PZPR w Rzeszowie, sygn. 140, k. 79.
12 APRz, Zarząd Wojewódzki (dalej ZW) Związku Młodzieży Polskiej (dalej ZMP) w Rzeszo-

wie, sygn. 83, k. 44.
13 APRz, KW PZPR w Rzeszowie, sygn. 13086, k. 3.
14 Ibidem, sygn. 2, k. 9.
15 Ibidem, sygn. 4, k. 87.
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lektywizacji wsi i rozbudowie przemysłu na Rzeszowszczyźnie. W latach 1950–1954 
aparat ZMP w województwie rzeszowskim w niewielkim zakresie prowadził wśród 
chłopów agitację, która doprowadzić miała do ich wstąpienia do spółdzielni produk-
cyjnych. Jak wiadomo, mieli tworzyć tego typu kooperatywy na wzór sowieckich koł-
chozów. Czy w tej sytuacji władze wojewódzkie PZPR nie naciskały na Leona Kotarbę, 
aby zmienił ten stan rzeczy? Prawdopodobnie tak, chociaż źródła nic nie mówią na ten 
temat. Pośrednim dowodem są działania, jakie podjął w tej sferze. Mianowicie z po-
lecenia Kotarby młodzież zrzeszona w ZMP i organizacjach jej podporządkowanych, 
miała namawiać mieszkańców wsi do zakładania spółdzielni produkcyjnych16.

Oczywistym faktem jest to, że KW PZPR w Rzeszowie na bieżąco interesował się 
sprawami, związanymi z działalnością ZMP na podległym terenie. Należy pamiętać, że 
Leon Kotarba jako przewodniczący wojewódzkich struktur tej organizacji, wchodził 
w skład Egzekutywy tej instancji partyjnej. Należy pamiętać, że jako przewodniczący 
wojewódzkich struktur tej organizacji, wchodził w skład egzekutywy tej instancji par-
tyjnej. Do tego organu został wybrany podczas posiedzenia KW 23 października 1950 r. 
Nieprzerwanie pełnił tę funkcję prawie cztery lata. Przestał być członkiem egzekutywy 
KW PZPR w Rzeszowie po odwołaniu go ze stanowiska przewodniczącego ZW ZMP 
w Rzeszowie i jednoczesnym skierowaniu do dwuletniej Centralnej Szkoły Partyjnej 
w Warszawie17. Arkadiusz Łaszewicz – I sekretarz KW PZPR w Rzeszowie wysoko oce-
niał pracę Kotarby w aparacie ZMP. W charakterystyce z 20 kwietnia 1953 r. napisał:

W pracy młodzieżowej wykazał się jako dobry organizator, posiadając zmysł organi-
zacyjny i własną inicjatywę. Ma dobre podejście do młodzieży i cieszy się wśród niej zaufa-
niem. Dużą uwagę zwraca na wychowanie i ustawienie do pracy aparatu i aktywu ZMP-
-owskiego. Zwraca szczególną uwagę na pracę miejscowej POP [Podstawowej Organizacji 
Partyjnej] i na szkolenie ideologiczne aparatu, wśród którego cieszy się zaufaniem18.

Nie była więc to degradacja, ukończenie edukacji na wymienionej wyżej uczel-
ni dawało możliwość pracy w aparacie PZPR, a w perspektywie awansowania na 
najwyższe funkcje w lokalnych komórkach partii. Już w trakcie nauki Kotarba otrzy-
mywał wynagrodzenie równe uposażeniu zastępcy kierownika wydziału KW PZPR19. 

Epoka Gomułki (1956–1970)
Po ukończeniu studiów w 1956 r. Leon Kotarba skierowany został do pracy w Pre-

zydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie. Do 14 lutego 1958 r. zatrudnio-
ny był na stanowisku starszego inspektora w Wydziale Spraw Wewnętrznych tego 
urzędu20. 1 lutego 1958 r. przeniesiony został na etat w wojewódzkiej instancji PZPR 
16 APRz, ZW ZMP w Rzeszowie, sygn. 8, k. 120; Ibidem, sygn. 4, k. 94.
17 APRz, KW PZPR w Rzeszowie, sygn. 56, k. 388, 413; Ibidem, sygn. 185, k. 48; Ibidem, Akta oso-

bowe KW PZPR w Rzeszowie [dokumentacja niearchiwalna], Leon Kotarba, sygn. 1068, k. 38.
18 Ibidem, Akta osobowe KW PZPR w Rzeszowie [dokumentacja niearchiwalna], Leon Kotar-

ba, sygn. 1068, k. 40.
19 Od 1 maja 1954 r. podstawowe uposażenie zastępcy kierownika KW PZPR w Rzeszowie 

wynosiło 1500 zł. Zob. APRz, KW PZPR w Rzeszowie, sygn. 13088, k. 13.
20 APRz, Akta osobowe KW PZPR w Rzeszowie [dokumentacja niearchiwalna], Leon Kotar-

ba, sygn. 1068, k. 38; AZPUW, Akta osobowe pracowników Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w Rzeszowie, Akta Leon Kotarba [dokumentacja niearchiwalna], sygn. 1102/766, k. 1.
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w Rzeszowie. Pracował tam w Wydziale Organizacyjnym w charakterze instruktora. 
Po trzech miesiącach pracy został awansowany na stanowisko zastępcy kierownika 
wymienionego pionu. Czy tak szybko piął się po szczeblach kariery w KW dzięki po-
siadanym kompetencjom i zaangażowaniu w pracy? A może już wtedy był protego-
wanym Władysława Kruczka, ówczesnego I sekretarza wojewódzkiej instancji PZPR? 
Niestety, pytania te, przez braki w materiale archiwalnym, pozostają bez odpowie-
dzi. Nie żyją już też osoby, które mogłyby coś powiedzieć na ten temat21. Nasza wie-
dza dotycząca jego pracy na tym stanowisku ogranicza się do zakresu spraw, jakimi 
się zajmował. Kotarba, jako jeden spośród trzech zastępców kierownika Wydziału 
Organizacyjnego KW, miał pilnować wykonania uchwał Komitetu Centralnego PZPR 
przez terenowe jednostki prokuratury, sądów, milicji, wojska oraz straży pożarnej22. 
Zdarzało się, że był delegowany do załatwienia kwestii organizacyjnych w terenie. 
Ten fakt uzyskuje potwierdzenie choćby w materiałach po Komitecie Powiatowym 
PZPR w Ropczycach. 7 listopada 1963 r. Leon Kotarba uczestniczył w obradach eg-
zekutywy tej organizacji partyjnej. Podczas trwania posiedzenia zaprezentował sta-
nowisko Komitetu Wojewódzkiego w kwestii funkcjonowania Podstawowych Orga-
nizacji Partyjnych PZPR23.

Kotarba pracę w Wydziale Organizacyjnym godził z nauką w trybie zaocznym 
w Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy KC PZPR w Warszawie. Jako świeżo upieczo-
ny absolwent Korespondencyjnego Technikum Hodowlanego w Dzikowie, w grudniu 
1959 r. został skierowany przez swoich przełożonych na studia. Naukę na pierwszym 
roku ekonomii rozpoczął w czasie trwania semestru zimowego. Czy Kotarba był do-
brym studentem? Z zachowanego indeksu wynika, że uczył się przeciętnie. Średnia 
jego ocen z lat 1959–1964 wynosiła 3,72. Wśród stopni, jakie zdobył w trakcie zali-
czeń i egzaminów, znajdują się także oceny bardzo dobre. Otrzymał je z przedmiotu 
encyklopedia prawa oraz historia polskiego i międzynarodowego ruchu robotniczego. 
Zdarzało się także, iż zaliczał egzaminy w trakcie sesji poprawkowych. Przykładowo, 
5 lutego 1964 r. w takim trybie zaliczył przedmiot finanse na ocenę dobrą. W sierp-
niu 1963 r. obronił pracę dyplomową z zakresu ekonomiki przemysłu pt. Normatywny 
rachunek kosztów na przykładzie Zakładów Metalowych im. Tomasza Dąbala w Nowej 
Dębie. Trzy lata później zdobył tytuł magistra ekonomii politycznej, broniąc rozprawę 
z podobnego zakresu tematycznego. Jej tytuł brzmiał: Normatywny rachunek kosztów 
w rachunku ekonomicznym na przykładzie WSK w Rzeszowie. Oba opracowania przygo-
tował Kotarba pod kierownictwem profesora Seweryna Żurawickiego24.

1 lutego 1965 r. Leon Kotarba ponownie awansował i objął funkcję kierownika 
Wydziału Organizacyjnego KW PZPR w Rzeszowie. Jednostka organizacyjna, w któ-
rej pracował, zajmowała się:

•	 przygotowaniem materiałów dotyczących wybranych sfer pracy wydziału 
na posiedzenia Egzekutywy KW PZPR w Rzeszowie,

•	 koordynowaniem działań w zakresie przyjmowania wizyt dygnitarzy partyj-
nych z różnych krajów bloku komunistycznego oraz organizowaniem rewizyt,

21 APRz, Akta osobowe KW PZPR w Rzeszowie [dokumentacja niearchiwalna], Leon Kotarba, 
sygn. 1068, k. 38, 39, 50, 51.

22 Ibidem, KW PZPR w Rzeszowie, sygn. 8838, k. 93.
23 Ibidem, Komitet Powiatowy (dalej KP) PZPR w Ropczycach, sygn. 47, k. 140, 141.
24 AAN, Akademia Nauk Społecznych (dalej ANS) przy KC PZPR w Warszawie, sygn. 87/254, b.p.
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•	 koordynowaniem działalności podległych KW instancji partyjnych,
•	 opracowaniem materiałów statystycznych dotyczacych PZPR w wojewódz-

twie rzeszowskim,
•	 nadzorem nad ewidencją partyjną we wszystkich powiatach na podległym 

terenie,
•	 zbieraniem informacji dotyczących całokształtu życia politycznego i gospo-

darczego w województwie rzeszowskim,
•	 kwestiami kadrowymi w odniesieniu do nomenklatury partyjnej i urzędniczej,
•	 kontrolą realizacji uchwał centralnej i wojewódzkiej organizacji partyjnej,
•	 kontrolą pracy rad narodowych,
•	 upolitycznieniem związków zawodowych, poprzez ukierunkowywanie pracy 

Zarządu Okręgowego Związków Zawodowych w Rzeszowie,
•	 opieką nad Związkiem Młodzieży Socjalistycznej, Związkiem Młodzieży Wiej-

skiej, Ligą Kobiet i Kołami Gospodyń Wiejskich25.

Różnorodność podejmowanych przez Wydział Organizacyjny KW zadań świad-
czy o tym, iż stanowił on jeden z filarów władzy partii w terenie. Kierownik tej jed-
nostki był więc jednym z członków kierownictwa partyjnego w województwie.

Szczególnie ważne, spośród wymienionych wyżej obszarów działań, były 
kwestie związane z obsadą wakujących etatów w terenowym aparacie PZPR. Na-
leży pamiętać, że aparatczycy, przysłani przez Komitet Wojewódzki, rządzili admi-
nistracją w powiatach i miastach województwa rzeszowskiego. Leon Kotarba, jako 
kierownik Wydziału Organizacyjnego, opiniował wnioski personalne przygotowa-
ne przez Inspektorat Kadr KW, a od połowy 1966 r. – Biuro Kadr. Pracownicy tej 
jednostki przedkładali propozycje personalne do zatwierdzenia na posiedzeniach 
Egzekutywy KW PZPR w Rzeszowie. Dotyczyły one zatrudnienia lub zwolnienia 
określonych osób na różnych stanowiskach w instancjach PZPR. Zdarzały się przy-
padki, że sam Kotarba zgłaszał kandydatury na wakujące stanowiska w nomenkla-
turze partyjnej. Przykładowo, 30 września 1966 r. na posiedzeniu Egzekutywy KW 
przedstawił wnioski w sprawie zmian personalnych na stanowisku: I sekretarza 
Komitetu Powiatowego (KP) PZPR w Ropczycach, sekretarza do spraw organiza-
cyjnych KP PZPR w Przeworsku, sekretarza do spraw organizacyjnych KP PZPR 
w Leżajsku, kierownika Powiatowego Ośrodka Propagandy Partyjnej PZPR w Le-
żajsku, sekretarza Komitetu Zakładowego PZPR w Tarnobrzeskim Przedsiębior-
stwie Budowlanym i sekretarza Komitetu Zakładowego PZPR w Zakładach Che-
micznych w Sarzynie26.

Leon Kotarba również przywoził, w „teczce” decyzje o powołaniu na kierow-
nicze funkcje w aparacie powiatowym PZPR w województwie rzeszowskim. Jego 
obecność na wyborczych posiedzeniach plenarnych komitetów powiatowych powo-
dowała, że proponowane nominacje w głosowaniu akceptowano jednogłośnie. Na 
przykład w ten sposób Jerzy Skowronek został wybrany 4 maja 1966 r. na funkcję 
sekretarza organizacyjnego KP PZPR w Łańcucie27.

25 Zob. APRz, KW PZPR w Rzeszowie, sygn. 9435, k. 4–9, 39–47, 80–85, 114–121; Ibidem, sygn. 
9436, k. 4–9, 42–49. 

26 Ibidem, sygn. 228, k. 4, 5.
27 Ibidem, KP PZPR w Łańcucie, sygn. 75, k. 44, 45.
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Przedstawione przykłady dowodzą, iż Leon Kotarba miał realny wpływ na ob-
sadzanie kierowniczych funkcji w aparacie terenowym PZPR w województwie rze-
szowskim28. Jego wydział do maja 1967 r. współdecydował więc o obsadzeniu 213 
stanowisk w wojewódzkim, powiatowym i miejskim aparacie PZPR. Po przyjęciu 
nowej instrukcji nomenklaturowej z dnia 19 maja 1967 r., Kotarba prawie całkowi-
cie stracił możliwość wpływania na politykę personalną Egzekutywy KW. Wydział, 
którym kierował, uzyskał jedynie możliwość opiniowania kandydatów na niższe 
funkcje kierownicze w: Komitetach Zakładowych PZPR, Prezydium Wojewódzkiej 
Rady Narodowej, Wojewódzkiej Komisji Związków Zawodowych i Zarządzie Okręgu 
Związków Zawodowych29.

Po opisanych zmianach zdarzało się, że pierwszy sekretarz KW wysyłał Kotarbę 
z nominacjami w teren. Należy podkreślić, iż dobrze znał terenowych działaczy par-
tii30. Wykorzystywał wiedzę o miejscowych elitach PZPR między innymi wtedy, gdy 
trzeba było je zdyscyplinować. Taka sytuacja wydarzyła się 20 października 1969 r. 
Wtedy to Kotarba musiał przekonać członków Egzekutywy KP PZPR w Ropczycach, 
którzy byli niezadowoleni z ciągłych zmian w aparacie partyjnym i administracyj-
nym na swoim terenie, do zaakceptowania kandydatury Adama Witalca na sekre-
tarza propagandy oraz Stanisława Ruszla na sekretarza rolnego. Po uzasadnieniu 
zmian i po wytknięciu im braku systematyczności w pracy partyjnej, skruszył opór 
członków władz powiatowej organizacji PZPR w Ropczycach. Proponowane osoby 
zostały wybrane podczas posiedzenia plenarnego KP 24 października 1969 r.31

Jak już wyżej wspomniano, Leon Kotarba dysponował szeroką wiedzą dotyczą-
cą funkcjonowania podległego aparatu PZPR. Jego znajomość uwarunkowań lokal-
nych była duża dzięki „wywiadowi partyjnemu”. Wydział Organizacyjny, którym 
kierował, gromadził informacje, które spływały z powiatów. Wśród nich były spra-
wozdania z życia politycznego i gospodarczego z terenu. Przesłane dane były opra-
cowywane przez pracownika Sektora Informacji Partyjnej, a następnie zatwierdzane 
przez Leona Kotarbę. Z wydziału przesyłał je do kancelarii pierwszego sekretarza. 
W comiesięcznych meldunkach sytuacyjnych informowano najważniejsze osoby 
w wojewódzkim aparacie PZPR o takich wydarzeniach, jak: przejawy antysystemo-
wej działalności, pożary i kradzieże mienia społecznego, przejawy niezadowolenia 
w poszczególnych środowiskach, awarie w zakładach pracy, poważniejsze wypadki 
przy pracy itp.

„Wywiad partyjny” szczególnie aktywnie działał w 1968 r. Instancje powiatowe 
i podległe im organizacje PZPR zbierały w tym czasie informacje o nastrojach spo-
łecznych, determinowanych przez marcowe wystąpienia studenckie w Warszawie 
i innych ośrodkach akademickich oraz sierpniową interwencję wojsk Układu War-
szawskiego w Czechosłowacji. Na przykład, Wydział Organizacyjny informował wła-
28 W tym czasie decyzje dotyczące obsady kierowniczych stanowisk w partii, administracji 

państwowej i samorządowej, Milicji Obywatelskiej i Służbie Bezpieczeństwa, w zakładach 
pracy, instytucjach spółdzielczych, kulturalnych, mediach oraz najważniejszych organiza-
cjach społecznych w województwie, podejmowane były przez aparat PZPR w oparciu o in-
strukcję nomenklaturową KW z 1957 r. Zob. APRz, KW PZPR w Rzeszowie, sygn. 9788, k. 
85-99.

29 Ibidem, sygn. 231, k. 69-100.
30 AAN, Centralna Kartoteka PZPR, Akta osobowe Leona Kotarby, sygn. CK XX/9952, k. 78.
31 Ibidem, KP PZPR w Ropczycach, sygn. 53, k. 127, 129.
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dze KW PZPR w Rzeszowie o antysystemowych afiszach, które zostały rozwieszone 
w Strzyżowie w nocy z 14 na 15 marca 1968 r.32

Dzięki piastowaniu wyżej opisanej funkcji w wojewódzkim aparacie PZPR, Ko-
tarba stał się członkiem elity politycznej na Rzeszowszczyźnie. Dzięki swojej pozy-
cji w 1967 r. automatycznie wszedł do Wojewódzkiego Komitetu Obrony (WKO). 
Organ ten zajmował się wszystkimi kwestiami związanymi z obronnością na da-
nym terenie33. Komitet działał w ramach Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszo-
wie. Na podstawie zachowanych notatek Leona Kotarby, które przygotowywał na 
posiedzenia tego gremium, wynika, iż sprawy wojskowe traktował z perspektywy 
aparatczyka PZPR. Z jego uwag wynika, że wzrost potencjału militarnego państwa 
uzależniał od rozbudzenia uczuć patriotycznych w społeczeństwie. Przy tym Ko-
tarba rozumiał to pojęcie jako przywiązanie do ówczesnego systemu politycznego 
Polski Ludowej. W wielu przypadkach zalecał więc zwiększenie nacisku na agitację 
polityczną we wszystkich powiatach województwa rzeszowskiego. Między innymi 
takie uwagi znalazły się na posiedzeniu WKO 9 stycznia 1968 r. W punkcie dotyczą-
cym „Metod funkcjonalnych kierowania ogniwem politycznym w układzie funkcjo-
nalnym i terytorialnym” pisał, iż potrzeba pracować z człowiekiem poprzez: apa-
rat instruktorski, zebrania, odczyty lektorskie i wydawanie własnych materiałów 
propagandowych34.

Egzemplifikując powyżej opisane fakty należy stwierdzić, iż osoba piastująca tak 
odpowiedzialną funkcję w wojewódzkim aparacie PZPR musiała należeć do zaufanego 
kręgu pierwszego sekretarza KW. Czy to zaufanie, jakim Kotarbę darzył Władysław 
Kruczek, a potem Stanisław Szkraba, następca i jego najbliższy współpracownik, zade-
cydowało o dalszym awansie? Wydaje się, że należy na to pytanie odpowiedzieć twier-
dząco. Należy pamiętać, że Kotarba był jednym z „ludzi” Kruczka. Ten fakt uzyskuje 
potwierdzenie także w relacji Józefa Tejchmy, opublikowanej w pracy Dariusza Iwa-
neczki pt. Zmierzch dekady Gierka. Polska południowo-wschodnia 1975–198035.

Dekada gierkowska (1970–1980)
13 maja 1972 r. Leon Kotarba został wybrany na stanowisko sekretarza orga-

nizacyjnego KW PZPR w Rzeszowie36. Zgodnie z procedurą nomenklaturową, jego 
kandydatura została wcześniej uzgodniona z KC PZPR w Warszawie. Kotarba zastą-
pił na tym stanowisku Michała Cygana37, którego zmuszono do przejścia na mniej 
32 Ibidem, KW PZPR w Rzeszowie, sygn. 9483, k. 69.
33 Zob. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obronnym Polskiej Rzecz-

pospolitej Ludowej, Dziennik Ustaw Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (dalej Dz. U. PRL) 
1967, nr 44, poz. 220.

34 APRz, KW PZPR w Rzeszowie, sygn. 8653, s. 25.
35 D. Iwaneczko, Zmierzch dekady Gierka. Polska południowo-wschodnia 1975–1980, Rzeszów 

2016 r., s. 53.
36 Na posiedzeniu tym był obecny Władysław Kruczek, który w tym czasie pełnił funkcję 

członka Biura Politycznego KC oraz przewodniczącego Centralnej Rady Związków Zawodo-
wych. Zob. APRz, KW PZPR w Rzeszowie, sygn. 84, k. 171.

37 Michał Cygan, ur. 27 IX 1928 r. w Krowicy Samej, od 1946 r. członek PPR/PZPR, w latach 
1950–1952 pełnił funkcję pierwszego sekretarza Komitetu Gminnego PZPR w Oleszycach 



Paweł Róg154

eksponowaną funkcję sekretarza Wojewódzkiego Zespołu Poselskiego w Rzeszowie. 
Leon Kotarba objął również po Cyganie funkcję zastępcy przewodniczącego Woje-
wódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie38.

Kotarbie, jako sekretarzowi do spraw organizacyjnych, podlegał wydział orga-
nizacyjny, ogólno-administracyjny i kadr wojewódzkiej instancji PZPR. Do zakresu 
jego obowiązków należało między innymi referowanie spraw z zakresu działania 
podległych pionów podczas posiedzeń plenarnych Egzekutywy i Sekretariatu KW. 
Należy pamiętać, że wnioski, jakie formułowano podczas ich obrad, miały charak-
ter dyrektyw skierowanych do instancji partyjnych różnego szczebla, administra-
cji lokalnej i organizacji społecznych. Oczywiście musiały one zostać przyjęte przez 
członków wymienionych gremiów. Czy Leon Kotarba miał predyspozycje intelektu-
alne do sprawowania tak ważnego stanowiska? Według Józefa Tejchmy, nie posiadał 
on kompetencji do pełnienia tak odpowiedzialnej funkcji w aparacie PZPR, gdyż (…) 
ogólny horyzont intelektualny [Kotarby] był bardzo słaby39. Odmiennego zdania byli 
towarzysze z KC. We wniosku personalnym z maja 1972 r. napisano:

Cechuje go duża odpowiedzialność za powierzone zadania i samodzielność w dzia-
łaniu. Posiada szeroki zakres wiedzy politycznej i ideologicznej. Nie unika spraw drażli-
wych i trudnych. Pracowitość i łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi zjednały mu 
uznanie i autorytet wśród współpracowników oraz aktywu partyjnego40.

W związku z powyżej zacytowanymi opiniami, nasuwa się przypuszczenie, że 
w pracy na kierowniczych stanowiskach w aparacie wojewódzkim PZPR w Rzeszo-
wie Kotarba bazował na doświadczeniu podległych pracowników, stąd tak wysoko 
oceniano go w centrali partii w Warszawie.

Niedługo przed zmianami administracyjnymi Leon Kotarba został wybrany na 
najważniejsze stanowisko partyjne w województwie rzeszowskim. 19 maja 1975 r., 
podczas posiedzenia plenarnego KW PZPR w Rzeszowie Józef Pińkowski, sekretarz 
KC, przedstawił wniosek Biura Politycznego (BP) o odwołanie z funkcji pierwszego se-
kretarza KW Jerzego Gawrysiaka41, który przeniesiony został do dyspozycji centralnej 
instancji PZPR. Na jego miejsce wybrano Leona Kotarbę42. Od tego momentu stał się on 

i Cieszanowie, instruktor Wydziału Organizacyjnego KW PZPR w Rzeszowie (1952–1953), 
słuchacz Rocznej Szkoły Partyjnej przy KC PZPR w Warszawie (1953–1954), pierwszy se-
kretarz KP PZPR w Mielcu (1954 – 26 IX 1960), słuchacz Wyższej Szkoły Nauk Społecznych 
przy KC PZPR w Warszawie (1960–1963). Po jej ukończeniu wybrany został na sekretarza 
do spraw propagandy KW PZPR w Rzeszowie (17 IX 1963 – 28 I 1967), a następnie sekre-
tarza organizacyjnego tej jednostki partyjnej (28 I 1967 – 13 V 1972). W latach 1972–1976 
poseł na Sejm PRL, w związku z tą godnością pracował na stanowisku sekretarza Woje-
wódzkiego Zespołu Poselskiego w Rzeszowie. Zob. http://katalog.bip.ipn.gov.pl/showDe-
tails.dolastName=cygan&idx=&katalogId=1&subpageKatalogId=1&pageNo=1&osoba-
Id=59163&, [dostęp 23 VI 2016 r.]; APRz, KW PZPR w Rzeszowie, sygn. 84, k. 171.

38 APRz, KW PZPR w Rzeszowie, sygn. 84, k. 171; AAN, Centralna Kartoteka PZPR, Akta osobo-
we Leona Kotarby, sygn. CK XX/9952, k. 12.

39 Cyt. za: D. Iwaneczko, Zmierzch dekady..., s. 53, 54.
40 AAN, Centralna Kartoteka PZPR, Akta osobowe Leona Kotarby, sygn. CK XX/9952, k. 82.
41 Centralny aparat PZPR skierował Jerzego Gawrysiaka na stanowisko ministra handlu we-

wnętrznego, które objął z dniem 28 maja 1975 r. T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944–1991. 
Władze państwowe i polityczne Polski na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991, s. 188.

42 APRz, KW PZPR w Rzeszowie, sygn. 90, k. 181-190; „Nowiny Rzeszowskie”, nr 140, 20 V 
1975 r., s. 1, 2.
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najważniejszą osobą w województwie. Należy tu przypomnieć, iż w PRL to Komitety 
Wojewódzkie PZPR decydowały o formach wykonania dyrektyw centralnych. W ogra-
niczonym stopniu ich pierwsi sekretarze, w ściśle określonych ramach ustalonych 
przez statut PZPR43, prowadzili samodzielną politykę społeczną, gospodarczą, a nawet 
zagraniczną. Komitet Wojewódzki dzięki temu, że dublował administrację państwową, 
przygotowywał zalecenia obejmujące wszystkie dziedziny życia społecznego i gospo-
darczego na podległym terenie. Następnie były one przesyłane do urzędu wojewódz-
kiego lub do innych oddziałów urzędów centralnych, zakładów przemysłowych, szkół 
i uczelni, instytucji kulturalnych oraz organizacji społecznych. Osoby kierujące nimi, 
należąc do tzw. „nomenklatury”, zobowiązane były do ich wykonywania44.

Pozycja Leona Kotarby w elicie politycznej województwa miała swoje odzwier-
ciedlenie także w praktykach kurtuazyjnych. Będąc najważniejszą osobą w struk-
turze władzy na podległym obszarze, Kotarba był zapraszany na oficjalne obchody 
świąt i rocznic, spotkania okolicznościowe oraz na różne imprezy kulturalne, gdzie  
zawsze był pierwszym mówcą. Występował także w roli gospodarza podczas ofi-
cjalnych wizyt członków centralnych władz PZPR i rządu PRL na Rzeszowszczyźnie. 
Kotarba przyjmował także, podczas oficjalnych spotkań, przedstawicieli elit poli-
tycznych, kulturalnych, naukowych oraz wybitnych sportowców z Polski i różnych 
krajów bloku komunistycznego. Opisaną wyżej aktywność każdorazowo rejestrowa-
ły „Nowiny” – dziennik PZPR wychodzący w Rzeszowie. Dla przykładu warto zacyto-
wać fragment tej gazety z 7 czerwca 1976 r., opisujący spotkanie Leona Kotarby z za-
wodnikami „Stali” Mielec – ówczesnego mistrza Polski w piłce nożnej. Wydarzenie to 
zostało opisane w następujący sposób:

Pierwszy sekretarz KW PZPR w Rzeszowie, tow. Leon Kotarba, przyjął w ub. pią-
tek autorów kolejnego sukcesu sportowego – piłkarzy mistrza Polski, Stali Mielec wraz 
z ich trenerami i czołowymi działaczami. Tow. L. Kotarba pogratulował im jeszcze raz, 
tym razem osobiście wspaniałego wyczynu. Wasz sukces jest sukcesem całej załogi 
WSK i całego społeczeństwa mieleckiego – powiedział pierwszy sekretarz KW. Wszyscy 
pracujemy, aby uzyskiwać coraz lepsze wyniki. Wy udowodniliście na boisku, że można 
sięgać po najwyższe efekty45.

Oprócz funkcji pierwszego sekretarza wojewódzkiej instancji PZPR, Leon Kotarba 
piastował również inne stanowiska w organach wybieralnych partii, państwa i admi-

43 Statut powierzył komitetom wojewódzkim partii, jako podległym ogniwom, szereg upraw-
nień. Jednostki te miały kierować całokształtem pracy partyjnej na swoim terytorium. 
Przede wszystkim miały: wykonywać uchwały KC PZPR, kształtować kadry pracujące 
w aparacie partyjnym, indoktrynować swych członków i bezpartyjnych, dbać o tzw. prawo-
rządność „socjalistyczną”. Dzięki funkcjonowaniu systemu nomenklaturowego mogły ste-
rować pracą całej administracji, sferą gospodarczą i społeczną w województwie. Zob. Statut 
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z uzupełnieniami uchwalonymi przez VII Zjazd PZPR 
w grudniu 1975 r., Warszawa 1978, s. 90-92.

44 Ten tajny mechanizm, w sposób bardzo zawoalowany, funkcjonował w przekazie publicz-
nym. Często również sam Kotarba wspominał o nim w oficjalnych wystąpieniach. Wtedy 
o rzeszach osób mianowanych na stanowiska publiczne mówił bardzo ogólnie jako o człon-
kach PZPR – inspiratorach i pierwszych wykonawcach wszystkich przedsięwzięć zmierzają-
cych do przyśpieszenia tempa rozwoju kraju i regionu. Zob. L. Kotarba, Dorobek jest imponu-
jący lecz stać nas na więcej, „Nowiny”, nr 274 z 10 XII 1975 r., s. 6.

45 Spotkanie KW PZPR w Rzeszowie, „Nowiny”, nr 128, 7 VI 1976 r., s. 8.
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nistracji lokalnej. W okresie od 12 grudnia 1975 r. do lutego 1980 r. wybrany został na 
zastępcę członka KC PZPR w Warszawie. Od 15 lutego 1980 r. do lipca 1981 r. wchodził 
w skład grona członków centralnej instancji partyjnej. W okresie od 25 marca 1976 r. 
do lipca 1981 r. zasiadał w poselskiej ławie. W tym czasie dołączył do składu Komisji 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Komisji Pracy i Spraw So-
cjalnych. Należy pamiętać, że Sejm Polski Ludowej był organem fasadowym, sankcjo-
nującym decyzje partii. Kotarba, jako pierwszy sekretarz KW, w okresie od czerwca 
1975 r. do listopada 1980 r. automatycznie został wybrany do Wojewódzkiej Rady Na-
rodowej w Rzeszowie oraz był przewodniczącym tego organu46.

Najistotniejsze dla Kotarby były funkcje piastowane w centralnym aparacie 
partii. Dawały bowiem dostęp do najważniejszych osób w państwie oraz pozwala-
ły na wpływanie na politykę PZPR w skali całego kraju. Należy stwierdzić, że Leon 
Kotarba nie był pierwszorzędnym graczem w rozgrywkach wewnątrzpartyjnych. 
Prawdopodobnie bardzo rzadko angażował się w zakulisowe naciski na Edwarda 
Gierka – ówczesnego pierwszego sekretarza KC i jego zaufanych ludzi, należących 
do ścisłego kierownictwa PZPR. Jeśli tak czynił, to tylko z inspiracji bardziej wytraw-
nych graczy. Sytuacja taka wydarzyła się podczas VII Zjazdu PZPR, trwającego od 11 
do 15 lutego 1980 r. Leon Kotarba, prawdopodobnie za namową Władysława Krucz-
ka – ówczesnego przewodniczącego Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej, w drugim 
dniu zjazdu, w trakcie posiedzenia komisji matki, organu decydującego o wpisaniu 
na listę kandydatów do centralnych władz PZPR, zapytał o kandydowanie Piotra Ja-
roszewicza do KC. Swoje wątpliwości uzasadnił ostrą krytyką działania rządu, która 
została wypowiedziana wcześniej podczas zjazdu. Jego pytanie, a zarazem ukrytą 
wątpliwość, poparło siedmiu innych sekretarzy wojewódzkich. Kruczek, który prze-
wodził obradom komisji matki, przerwał posiedzenie i powiadomił o zaistniałej 
sytuacji ścisłe kierownictwo PZPR. Na spotkaniu z nim obecny był Edward Gierek, 
Piotr Jaroszewicz oraz Edward Babiuch. Pod wpływem tej rozmowy Piotr Jarosze-
wicz zrezygnował z funkcji premiera oraz kandydowania do KC47.

Wizerunek Leona Kotarby ucierpiał na skutek kryzysu gospodarczego, który roz-
począł się w PRL w 1975 r. Do połowy dekady Gierka województwo rzeszowskie ko-
rzystało z koniunktury wywołanej zastrzykiem zachodnich kredytów oraz wzrostem 
konsumpcji. W połowie 1975 r. pojawiły się pierwsze symptomy kryzysu, których nie 
dostrzegł Kotarba. Zostały one wymienione podczas analizowania wykonania planu 
społeczno-gospodarczego w pierwszej połowie 1975 r., podczas posiedzenia egzeku-
tywy KW 17 lipca 1975 r. Członkowie tego organu stwierdzili, iż zaczęły występować 
braki w dostawach podstawowych produktów, takich jak chleb i warzywa. Pracownicy 
KW, w przygotowanej na to posiedzenie analizie dostrzegli także, iż plan eksporto-
wy nie został wykonany przez Wytwórnię Sprzętu Sportowego w Strzyżowie, Zakła-

46 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, część I: Zjazdy i plenarne posiedzenia Komitetu Cen-
tralnego od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła), część II: Członkowie władz naczelnych 
oraz I sekretarze komitetów wojewódzkich PZPR 21 XII 1948–31 XII 1982, oprac. W. Ciempiel, 
J. Jakubowski, Warszawa 1983, s. 178, 198; Archiwum Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (da-
lej ASRP), Ankiety poselskie, sygn. 4742, bp.; AAN, Centralna Kartoteka PZPR, Akta osobo-
we Leona Kotarby, sygn. CK XX/9952, k. 13.

47 M.F. Rakowski, Dzienniki polityczne 1979–1981, Warszawa 2004, s. 152; D. Iwaneczko, 
Zmierzch dekady..., s. 55.
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dy Chemiczne „Sarzyna” oraz Łańcucką Fabrykę Śrub48. Spadek sprzedaży produktów 
wymienionych przedsiębiorstw nastąpił na skutek zmiany koniunktury w gospodar-
ce światowej49. Zmniejszenie eksportu to nie był jednak główny problem dotyczący 
gospodarki, jaki musiał rozwiązać Leon Kotarba – ówczesny pierwszy sekretarz rze-
szowskiego Komitetu Wojewódzkiego partii, w latach 1976–1980.

Leon Kotarba o projekcie podwyżek cen dowiedział się na początku czerwca 
1976 r. W dniach 8 i 9 tego miesiąca do KC wzywano poszczególnych pierwszych 
sekretarzy komitetów wojewódzkich i przedstawiano im zakres regulacji cen oraz 
plan przedsięwzięć związanych z ich wdrożeniem50.

24 czerwca 1976 r. premier Piotr Jaroszewicz zapowiedział w Sejmie podwyż-
kę cen większości artykułów spożywczych. Mięso i jego przetwory miały zdrożeć 
średnio o 69 proc., drób o 30 proc., masło i nabiał o 50 proc., a cukier o 100 proc. 
Należy pamiętać, że dostępność mięsa oraz podstawowych produktów spożyw-
czych w sklepach w PRL stanowiła dla obywateli przejaw stabilizacji. Dla osłabienia 
skutków regulacji cen władze wysunęły propozycję rekompensat. Były one skrajnie 
niesprawiedliwe, gdyż osoby najmniej zarabiające otrzymywały najniższe dopłaty. 
To rozwiązanie, świadczące o arogancji władzy, wywołało 25 czerwca falę straj-
ków w Radomiu, Ursusie i Płocku. Protestujący zostali poddani represjom, łącznie 
z aresztowaniami i pobiciami. 26 czerwca 1976 r. ekipa Gierka wycofała się z decyzji 
o podwyżkach51. 28 czerwca struktury PZPR we wszystkich województwach, rów-
nież w rzeszowskim, zostały postawione w stan gotowości, na wypadek kolejnych 
protestów. W tym dniu odbyło się również wiele „spontanicznych” wieców popie-
rających politykę Gierka. Aparat partyjny podległy Leonowi Kotarbie zorganizował 
w województwie rzeszowskim, według danych wojewódzkiej organizacji PZPR, 107 
masówek, na których, dla potrzeb propagandy, skrytykowano protestujących. Strajk 
zdewaluowano, określając go jako chuligańskie, nieodpowiedzialne wybryki elemen-
tów awanturniczych i zdemoralizowanych52. W Rzeszowie największa z nich odbyła 
się o godzinie 15.30 na stadionie „Stali” i zgromadziła 30 tysięcy osób. Centralnym 
elementem tego wiecu było przemówienie pierwszego sekretarza KW. Leon Kotar-
ba w swoim wystąpieniu potwierdził swoje poparcie dla działań KC i rządu. Mówił: 
Linia partii, droga, którą przed krajem wytycza towarzysz Edward Gierek jest ze wszech 
miar słuszna. Efekty pogrudniowej polityki kierownictwa naszej partii i rządu widoczne 
są w całym kraju, w tym w województwie rzeszowskim (...). Swoją laudację o wpływie 

48 APRz, KW PZPR w Rzeszowie, sygn. 271, k. 77, 99.
49 W 1973 r. wybuchła wojna między Izraelem a krajami arabskimi. Rządy kilku krajów człon-

kowskich Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC), chcąc wspomóc kraje 
arabskie uczestniczące w wojnie, drastycznie ograniczyły wydobycie ropy i nałożyły em-
bargo na jej dostawy do krajów uznanych za blisko współpracujące i sympatyzujące z Izra-
elem, m.in. Danii, Holandii Wielkiej Brytanii. Restrykcje w dostawach ropy naftowej oraz 
wzrost cen tego surowca sparaliżowały gospodarki krajów uzależnionych od tego paliwa. 
W Europie Zachodniej wzrosło bezrobocie, spadł produkt krajowy brutto, zmniejszył się 
popyt na wszystkie towary, również te importowane z krajów bloku socjalistycznego. Zob. 
J. Kaliński, Historia Gospodarcza XIX i XX w., Warszawa 2008, s. 336-339.

50 D. Iwaneczko, Zmierzch dekady..., s. 104.
51 Na temat kryzysu społecznego z 1976 r. więcej zob. J. Eisler, „Polskie miesiące” czyli kry-

zys(y) w PRL, Warszawa 2008, s. 44-50.
52 APRz, KW PZPR w Rzeszowie, sygn. 9528, k. 2, 275.
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polityki gierkowskiej na rozwój Rzeszowszczyzny skończył krytyką wystąpień ro-
botniczych w Radomiu i Ursusie, podkreślając, że (…) klasa robotnicza województwa 
rzeszowskiego, mieszkańcy miast i wsi na licznych wiecach i masówkach, zdecydowanie 
potępili i potępiają wszelkiej maści warchołów i demagogów, zakłócających rytm wydaj-
nej pracy53.

Wycofanie się rządu z podwyżek cen żywności niewątpliwie rozładowało nieza-
dowolenie społeczne, jednak w kolejnych latach kryzys gospodarczy w PRL się po-
głębił. W drugiej połowie dekady Gierka bardzo często dochodziło do nieurodzaju. 
W 1976 r. długotrwała zima i susza znacznie zmniejszyły plony. Leon Kotarba był 
świadomy problemów ekonomicznych. Prawdopodobnie trwał jednak w przekona-
niu, iż tzw. manewr gospodarczy uzdrowi sytuację na podległym mu terenie. Podczas 
posiedzenia plenarnego KC 1 grudnia 1976 r. przedstawił program rozwoju ekono-
micznego województwa rzeszowskiego, który był zgodny z nowymi koncepcjami 
partii. Podejmowane przedsięwzięcia miały zmierzać do zwiększenia produkcji ryn-
kowej w przemyśle i rolnictwie oraz rozwoju budownictwa i usług54.

Bez żadnych modyfikacji, pomimo symptomów, które mówiły o tym, że jego 
założenia są nie do zrealizowania, „manewr” był forsowany w kolejnych latach 
w województwie rzeszowskim. W referacie na Wojewódzką Konferencję Sprawoz-
dawczo-Wyborczą 20 stycznia 1978 r., Kotarba ujawnił informacje o czynnikach, 
które zachwiały wykonaniem tego planu. W latach 1976–1977 zmniejszył się skup 
żywca. Występowały niedobory w dostawach materiałów, surowców i energii 
elektrycznej dla przemysłu. Kotarba naturalnie uspokajał zebranych delegatów 
oraz przedstawicieli kadry kierowniczej PZPR, stronnictw „sojuszniczych” i admi-
nistracji. Bagatelizował zaistniałą sytuację, jednocześnie podawał nierealne roz-
wiązania. W przemyśle Leon Kotarba, jako pierwszy z sekretarzy KW, zarządził 
oszczędność paliw, energii, surowców i materiałów. Jednocześnie zakłady miały 
zwiększyć produkcję dóbr, szczególnie konsumpcyjnych, poprzez intensywniejszą 
pracę w systemie zmianowym oraz poprzez pełniejsze wykorzystanie maszyn i po-
wierzchni. W rolnictwie, zgodnie z deklaracjami, jakie złożył podczas V Plenum KC 
PZPR 1 grudnia 1976 r., chciał osiągnąć tak dużą produkcję, ażeby województwo 
rzeszowskie posiadało nadwyżkę żywności. Ten cel miał być osiągnięty poprzez 
uruchomienie masowego poradnictwa rolniczego, które miało przyczynić się do 
zwiększenia upraw wysoko wydajnych roślin zbożowych, okopowych i pastew-
nych. Rolnicy, instruowani przez agrotechników wysłanych przez PZPR, mieli ra-
cjonalniej karmić zwierzęta oraz zwiększać ich pogłowie. Według Kotarby, należa-
ło także powiększyć areał Państwowych Gospodarstw Rolnych, Kółek Rolniczych 
oraz zorganizować Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne w województwie rzeszow-
skim55. Szczególnie nonsensownym pomysłem było forsowanie planu zakładania 
ostatnich z wymienionych jednostek. O kulisach ich powstania Józef Tejchma mó-
wił: Było takie wydarzenie, kiedy Gierek pojechał z wizytą do Moskwy, a tam przez 
cały czas wracali do sprawy kolektywizacji w Polsce. Naciskali, aby hołd złożyć ide-
ologii socjalistycznej w postaci spółdzielni produkcyjnych. Kotarba, zdaje się, tak się 

53 Wielotysięczne wiece w województwach: rzeszowskim, tarnobrzeskim, krośnieńskim i prze-
myskim, „Nowiny”, nr 146 z 29 VI 1976 r., s. 1-2. 

54 Dyskusja na V Plenum KC PZPR, „Nowiny”, nr 275 z 2 XII 1976 r., s. 2.
55 APRz, KW PZPR w Rzeszowie, sygn. 45, k. 71-82.
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tym przejął, że stworzył tam kilka sztucznych organizmów, które nazwał spółdziel-
niami produkcyjnymi tylko po to, aby obraz województwa był politycznie dobry, aby 
przypodobać się Gierkowi56.

Sytuacja się pogorszyła już w tym samym roku, „zima stulecia” opóźniła wege-
tację roślin. W konsekwencji jeszcze bardziej odczuwalne były braki w zaopatrzeniu 
ludności Rzeszowszczyzny w podstawowe artykuły spożywcze. I znów z aparatu wo-
jewódzkiego partii oraz od samego Kotarby, któremu prawdopodobnie w sprawach 
produkcji rolnej doradzał Ryszard Ślęzak – prezes Wojewódzkiego Związku Kółek 
i Organizacji Rolniczych57, wypłynęły recepty na uzdrowienie sytuacji. Przykłado-
wo, podczas posiedzenia plenarnego 16 marca 1979 r., pierwszy sekretarz wymyślił, 
jak zaradzić niewystarczającemu zaopatrzeniu zakładów gastronomicznych. Niczym 
naczelny dietetyk zaproponował zmianę nawyków żywieniowych lokalnej społecz-
ności, mówiąc: Prawdą jest, że zakłady gastronomiczne otrzymują niewystarczającą 
ilość mięsa, ale jednocześnie wykazują zbyt mało inicjatywy w zakresie rozszerzenia 
dań półmięsnych, z drobiu i ryb, warzyw oraz żywności mrożonej58. 

Absurdalne pomysły w żaden sposób nie mogły zmienić sytuacji ekonomicznej 
województwa rzeszowskiego. Obrazowo można powiedzieć, że gospodarka na tym te-
renie, jak i w całej Polsce, staczała się w przepaść. Rząd PRL w tym okresie próbował 
zbilansować rynek produktów żywnościowych także poprzez wprowadzenie tzw. cen 
komercyjnych. W 1976 r. ustalono dwie ceny na cukier – pierwsza z nich, „komercyjna” 
skoczyła o 150 proc. Natomiast na starych zasadach sprzedawano na kartki 2 kg mie-
sięcznie na osobę. W kolejnych latach „skomercjalizowano” ceny na mięso. Znacznie 
drożej (70 proc.) można było je nabyć w wyodrębnionych sklepach. Ponadto wprowa-
dzono „ceny nowości”, dotyczyły one deficytowych produktów, przeważnie przemysło-
wych59. Nie powinno dziwić, że w społeczeństwie narastała złość na ten stan rzeczy. 
O tym świadczy choćby przebieg incydentu z 18 września 1979 r. Podczas dyżuru w KW 
Edward Bazan – instruktor Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej odebrał anonimo-
wy telefon. Wzburzona mieszkanka Rzeszowa wykrzyczała mu swe żale: Wprowadzono 
talony na cukier, by zapewnić go każdej rodzinie. Czy wiadomo wam jest, że od dłuższe-
go czasu brak jest w sklepach cukru. Co robi w tej sprawie Komitet Wojewódzki PZPR. 
Ze względu na oszczędność wyłącza się prąd w mieszkaniach, dzieci nie mają światła do 
nauki. W mieszkaniach brak jest ciepłej wody, a okresowo ogranicza się dostawy zim-
nej wody. Ograniczono ilość kursów autobusów MPK, co utrudnia dojazd do pracy i szkół. 
Poza tym w sklepach coraz mniej jest różnych towarów. Kończąc rozmowę, zapytała, czy 
władze partyjne wiedzą, jaka jest atmosfera społeczna i co ludzie mówią i czy czekamy, 
aż ludzie przyjdą zrobić z nami porządek60.

Kotarba skrzętnie ukrywał przed terenowym „aktywem” PZPR i społeczeń-
stwem skalę kryzysu. Podczas wojewódzkiej konferencji wyborczej PZPR w Rze-

56 Cyt. za D. Iwaneczko, Zmierzch dekady..., s. 54.
57 W tomie IV Sprawy obiektowej kryptonim „Solidarność Wiejska” znajduje się informacja, że 

Ryszard Ślęzak podpowiadał jakie ma decyzje podjąć w sprawach rolniczych Leon Kotarba. 
(AIPN Rz, WUSW w Rzeszowie, 053/59, t. 4, Sprawa obiektowa kryptonim „Solidarność 
Wiejska”, k. 188).

58 APRz, KW PZPR w Rzeszowie, sygn. 99, k. 6, 38.
59 J. Rolicki, Edward Gierek. Życie i narodziny legendy, Warszawa 2002, s. 222, 223.
60 APRz, KW PZPR w Rzeszowie, sygn. 95, k. 229.
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szowie 10 stycznia 1980 r. okłamywał zebranych „aktywistów”, sprowadzając go do 
poziomu przejściowych trudności. Podkreślał, iż partia analizuje ich przyczyny oraz 
nakreśla kierunki ich przezwyciężenia61. Czy taka reakcja na załamanie gospodarki 
w tym czasie była charakterystyczna dla kierownictwa partyjnego? Wydaje się, że 
należy odpowiedzieć na to pytanie przecząco. Za przykład może choćby posłużyć to-
warzysz Gierek, ówczesny I sekretarz KC, który 11 lutego 1980 r. w przemówieniu na 
VIII Zjeździe PZPR mówił wprost o czynnikach rujnujących gospodarkę PRL. Według 
niego nadal miał się utrzymać niekorzystny bilans w eksporcie. Przewidywał także, 
że ceny nie przestaną rosnąć oraz będą problemy w dostępie do paliw, surowców 
i niektórych materiałów produkcyjnych. Gospodarkę PRL obciążać miała także spła-
ta zagranicznych kredytów62.

Opisywane wyżej fakty doprowadziły do powstania opozycji w województwie 
rzeszowskim. Leon Kotarba pogardzał ludźmi, którzy byli zaangażowani w działal-
ność antysystemową.

W 1978 r. w Łowisku lokalna ludność sprzeciwiała się akcji przejmowania grun-
tów przez miejscową Spółdzielnię Kółek Rolniczych. Za wywłaszczone tereny rolnicy 
mieli otrzymać teoretycznie ziemię tej samej klasy. Obawiali się jednak, że przekazane 
tereny będą posiadać glebę niższej klasy oraz będą znacznie oddalone od zabudowań 
gospodarczych. Napięcie wywołane działalnością władzy doprowadziło do powołania 
12 listopada 1978 r. Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Rzeszowskiej. O działal-
ności tej grupy Służba Bezpieczeństwa (SB) prawdopodobnie systematycznie informo-
wała Leona Kotarbę. 23 kwietnia 1979 r. na naradzie dotyczącej kwestii ideowo-wy-
chowawczych stwierdził on, że należy skutecznie przeciwstawiać się malkontentom, 
ludziom nie doceniającym dorobku socjalistycznej Polski, zwalczać wrogie siły siejące 
niewiarę i podważające zaufanie do partii i jej programu63.

Kariera partyjna Leona Kotarby zaczęła się załamywać w 1980 r. Proces ten zwią-
zany był z powstaniem legalnej opozycji w PRL. W „najgorętszym” okresie strajków, 
w sierpniu 1980 r., rzeszowski Komitet Wojewódzki był informowany o każdej nie-
legalnej przerwie w pracy. Terenowe organizacje partyjne systematycznie dzwoniły 
do Wydziału Organizacyjnego KW PZPR z nowymi faktami dotyczącymi strajków. Dzi-
siaj możemy sobie tylko wyobrażać, w jakim nastroju był Kotarba, gdy czytał raporty 
o tych zajściach. Czy czuł panikę, gdy przykładowo w Zakładach Ceramiki Budowlanej 
w Hadykówce 25 sierpnia 1980 r. został namalowany napis: „(…) komunizm precz – 
zdrajcy”64? Niestety, źródła milczą na ten temat. Wiadomo jedynie, że w tych trudnych 
dniach Kotarba nie informował o sytuacji politycznej w kraju i w województwie człon-
ków Egzekutywy KW65. Nadal traktował ten organ jako ciało, które sankcjonowało de-
cyzje wąskiego kręgu osób skupionych wokół niego.

61 Ibidem, sygn. 45, k. 69.
62 Referat programowy Biura Politycznego KC PZPR. O dalszy rozwój socjalistycznej Polski, 

o pomyślność narodu polskiego; założenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju w latach 
1981–1985, „Nowiny”, nr 33 z 12 II 1980 r., s. 3.

63 APRz, KW PZPR w Rzeszowie, sygn. 8854, k. 77, 78.
64 Ibidem, sygn. 9532, k. 12.
65 29 sierpnia 1980 r. na posiedzeniu Egzekutywy KW PZPR w Rzeszowie zajmowano się 

sytuacją w rolnictwie, kwestią przygotowania sklepów do sezonu zimowego oraz aktualny-
mi zadaniami w pracy partyjnej. Zob. Ibidem, sygn. 303, k. 176.
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Między sierpniem 1980 a grudniem 1981
Sytuacja się zmieniła po zakończeniu fali strajkowej z sierpnia 1980 r. Władza, 

zmuszona do ustępstw względem społeczeństwa, które zaczęło być reprezentowane 
przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, sama zaczęła się 
pozornie demokratyzować66.

Oficjalnie pierwszy sekretarz rzeszowskiego KW, tak jak większość ówczesnych 
partyjnych „kacyków”, starał się kreować na osobę, która dąży do porozumienia z opo-
zycją. 13 września 1980 r. na naradzie partyjnej w Rzeszowie wyrażał uznanie wobec 
zachowania strajkujących. W swoim wystąpieniu na ten temat mówił: W tych zakładach, 
w których wystąpiły przerwy w pracy panował ład i porządek, dbałość o majątek społecz-
ny, maszyny i urządzenia. Jest to wyraz troski tych załóg o wspólne dobro wypracowane 
wieloletnim wysiłkiem tysięcy ludzi. Na podkreślenie zasługuje postawa załogi i komitetu 
w mieleckiej WSK, ich rozsądek i realizm w ustaleniu z kierownictwem przedsiębiorstwa 
sposobów rozwiązania nurtujących załóg spraw. W dalszej części mnożył tego typu przy-
kłady. Pod koniec swojego przemówienia zapowiadał odnowę wewnątrz PZPR. Partia 
miała przeciwdziałać wszelkim przejawom zła, marnotrawstwa, nadużyciom, kumoter-
stwu. W pracy podstawowych i oddziałowych ogniw partii miano odejść od nadmierne-
go ekonomizowania, a koncentrować uwagę na bieżących sprawach nurtujących załogi, 
powodujących niezadowolenie i krytykę. Chciał także skończyć z reżyserowaniem życia 
partyjnego67. Oczywiście były to puste frazesy, które miały wyciszyć nastroje społeczne. 
Kotarba, chcąc dać przykład „dołom” partyjnym, nieco zmodyfikował swój stosunek do 
Egzekutywy KW68. Od września 1980 r. systematycznie informował członków tego gre-
mium o sytuacji w województwie. Dyskusje na ten temat, w których brał osobiście udział 
Kotarba, odbyły się 2 i 16 października 1980 r. Oba spotkania były moderowane przez 
podległych pierwszemu sekretarzowi KW pracowników, a on sam dokonywał podsu-
mowania. Tak jak w poprzednim okresie, członkowie egzekutywy przyjmowali wnioski, 
przygotowane wcześniej przez sekretariat Komitetu Wojewódzkiego69.

66 Więcej na ten temat zob. J. Eisler, Polskie miesiące czyli kryzys(y) w PRL, Warszawa 2008,  
s. 97-107.

67 Z troską i odpowiedzialnością o sprawach kraju i województwa, „Nowiny”, nr 199 z 15 IX 
1980 r., s. 1, 2.

68 W tym czasie do Egzekutywy KW PZPR w Rzeszowie wchodziły osoby wybrane na konfe-
rencji 10 stycznia 1980 r. Skład personalny tego organu przedstawiał się następująco: Leon 
Kotarba – I sekretarz KW, Bernadetta Kilian – sekretarz do spraw organizacyjnych, Tadeusz 
Głowaty – sekretarz do spraw ekonomicznych KW, Zdzisław Kielar – sekretarz do spraw 
rolnych KW, Jan Kwolek – sekretarz do spraw propagandy KW, Piotr Bik – przewodniczący 
Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej, Zofia Bajek – kontroler jakości „Predom-Zelmer”, 
Józef Kierat – komendant wojewódzki Milicji Obywatelskiej, Kazimierz Klęba – przewod-
niczący Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych, Tadeusz Kunc – wicewojewoda rze-
szowski, Kazimierz Oczoś – rektor Politechniki Rzeszowskiej, Henryk Pasławski – redak-
tor naczelny „Nowin”, Wiesława Sawa – I sekretarz Komitetu Zakładowego Wojewódzkiej 
Spółdzielni Spożywców „Społem”, Józef Strzępek, Ryszard Ślęzak – prezes Wojewódzkiego 
Zarządu Kółek Rolniczych, Julian Krochmal – I sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR w Rze-
szowie, Stefan Kucharski – I sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR w Mielcu. Zob. APRz, KW 
PZPR w Rzeszowie, sygn. 45, k. 1.

69 Ibidem, sygn. 304, k. 49-50, 51-53.
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Wyżej opisane zachowania Kotarby świadczą o tym, iż kierował się logiką, cha-
rakterystyczną dla ówczesnych elit centralnego aparatu PZPR. Wydawało im się, że 
można wmontować „Solidarność” w systemowe ramy i poddać kontroli. Żywioło-
wość tego ruchu zniweczyła ten plan.

Zalążek wojewódzkiej niezależnej organizacji związkowej w Rzeszowie powstał 
12 września 1980 r. W tym czasie po porozumieniu między Komitetem Założyciel-
skim w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego (WSK) „PZL-Rzeszów” i w Zakładach 
Zmechanizowanego Sprzętu Domowego „Predom-Zelmer” powołano do życia Mię-
dzyzakładowy Komitet Założycielski Niezależnego Samorządnego Związku Zawo-
dowego (NSZZ) „Solidarność”. Powstanie silnych struktur założycielskich wolnych 
związków zawodowych stymulowało tworzenie nowych organizacji w innych zakła-
dach i instytucjach województwa rzeszowskiego.

Wydawać się może, iż władza w województwie rzeszowskim nie była gotowa na 
konfrontację z „Solidarnością”. Mimo to doszło do niej 8 października 1980 r. W tym 
dniu, na zlecenie Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność”, odbył się 
w całej Polsce godzinny strajk. W zakładach protestowano przeciw nierealizowa-
niu przez rząd zobowiązań płacowych oraz ingerencji organów administracyjnych 
w rozwój struktur związkowych. Strajk rozpoczął się również w rzeszowskiej WSK, 
ale nie został on odwołany, jak planowano, dźwiękiem syreny zakładowej – Leon 
Kotarba zabronił jej użycia. W związku z tym, protest trwał aż piętnaście godzin i za-
kończył się po mediacji z przedstawicielem KW70.

Przegrana pierwszego sekretarza uzmysłowiła mu, iż traci władzę nad „masa-
mi pracującymi” województwa rzeszowskiego. Na jego oczach pękł niczym bańka 
mydlana mit PZPR, jedynej protektorki „klasy robotniczej”. Wydaje się, że ta sytu-
acja wywołała w nim panikę. Tym stanem emocjonalnym należy tłumaczyć jego 
zachowanie podczas spotkania z pracownikami rzeszowskiej WSK i działaczami 
„Solidarności” z tego zakładu, które odbyło się na początku listopada 1980 r. Jego 
przebieg znamy z relacji dziennikarzy, należących do Podstawowej Komórki Par-
tyjnej (POP) PZPR przy redakcji „Nowin”. Według nich na zarzut związkowców, że 
„Nowiny” przeinaczają fakty, Kotarba skrytykował pracę tej gazety. Dał do zrozu-
mienia, że zawsze był zwolennikiem pisania prawdy, a tylko postawa redakcji, ko-
legium i całego zespołu uniemożliwiała spełnienie tych sugestii. Naturalnie była to 
nieprawda, Kotarba jako pierwszy sekretarz KW bezpośrednio kontrolował pracę 
redakcji „Nowin”71. W tym czasie prawdopodobnie, po jego interwencji zamknięto 
śledztwo, prowadzone przez dziennikarzy tej gazety, które dotyczyło nadużyć przy 
rozdziale mieszkań w budynku przy ulicy Bulwarowej w Rzeszowie72.

Powyższe fakty dowodzą, że w oczach mieszkańców województwa rzeszow-
skiego Kotarba był najbardziej skompromitowanym lokalnym funkcjonariuszem 
PZPR. 19 listopada 1980 r. na posiedzeniu plenarnym KW PZPR w Rzeszowie ofi-
cjalnie zrezygnował z funkcji pierwszego sekretarza. Prawdopodobnie podjął tę 
decyzję pod wpływem nacisków, płynących z najwyższych kręgów partyjnych. 
W sposób zawoalowany mówił o tym tak: Powstała określona sytuacja. Długo się 

70 D. Iwaneczko, Opór społeczny a władza w Polsce Południowo-Wschodniej 1980–1989, War-
szawa 2005, s. 65, 66.

71 APRz, Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR w „Nowinach Rzeszowskich“, sygn. 5, k. 59-61.
72 AIPN Rzeszów, WUSW w Rzeszowie, 053/41, t. 2, Sprawa Obiektowa „Nonparel”, k. 18-27.
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nad tym zastanawiałem i doszedłem do wniosku, że w tej sytuacji dobrze będzie dla 
wojewódzkiej organizacji partyjnej, jeśli zrezygnuję z funkcji pierwszego sekretarza 
wojewódzkiego. W dalszej części przekonywał, że była to jego suwerenna decyzja: 
Z tą propozycją wystąpiłem do kierownictwa Komitetu Centralnego daleko wcześniej 
i ta propozycja została przez kierownictwo KC przyjęta73. Na jego miejsce został wy-
brany Franciszek Karp, członek KW PZPR i jednocześnie dyrektor Rzeszowskich 
Fabryk Mebli w Sędziszowie Małopolskim. Leon Kotarba został zaś przeniesiony 
do dyspozycji centralnej organizacji PZPR. Władze KC planowały skierować go do 
pracy w jednej z placówek dyplomatycznych PRL74. Tak też się stało – Leon Kotar-
ba od 1 kwietnia 1981 r. został zatrudniony na stanowisku konsula generalnego 
PRL w Kijowie75. Placówka, którą kierował, zajmowała się:

•	 przyjmowaniem oświadczeń, zeznań i deklaracji od obywateli PRL,
•	 wydawaniem im paszportów konsularnych i przedłużaniem krajowych,
•	 wydawaniem zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa,
•	 sporządzaniem aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu,
•	 legalizacją dokumentów wydanych przez władze i urzędy sowieckie,
•	 pełnieniem funkcji sędziego polubownego,
•	 wykonywaniem wniosków sądów sowieckich w zakresie przesłuchania 

świadków oraz doręczania pism procesowych,
•	 sporządzaniem, poświadczaniem i przechowywaniem testamentów,
•	 współdziałaniem z miejscowymi władzami w kwestii ustanowienia opieki 

nad małoletnim lub ubezwłasnowolnionym obywatelem PRL.

Ponadto Kotarba był odpowiedzialny za wykonanie umów konsularnych, go-
spodarczych, nawigacyjnych, komunikacyjnych, osiedleńczych, społecznych, kultu-
ralno-oświatowych, prawnych, ekstradycyjnych i turystycznych. Miał też obowiązek 
obserwować wszelkie przejawy życia kulturalnego Polaków w swym okręgu i prze-
kazywać informacje o nich władzom PRL. Zobowiązany był także propagować polską 
kulturę, osiągnięcia gospodarcze i społeczne wśród Ukraińców76.

Zachowane źródła niewiele mówią o tym okresie życia Leona Kotarby. Niestety, 
nie wiemy, czy obok wymienionych urzędniczych obowiązków prowadził samodziel-
ną grę polityczną. Z pewnością utrzymywał kontakty z miejscowymi komunistami. 
Jak wcześniej wspomniano, do IX Nadzwyczajnego Zjazdu PZPR, który się rozpoczął 
14 lipca 1981 r., pełnił funkcję członka KC PZPR. Realnie do tego dnia wspierał frak-
cję wewnątrz PZPR, która opowiadała się za siłową rozprawą z „Solidarnością”77. 
Wygaśnięcie mandatu w centralnym organie partyjnym było dla Kotarby sygnałem, 
że jego kariera polityczna chyli się ku końcowi. Władze PZPR „przechowały” go na 
73 APRz, KW PZPR w Rzeszowie, sygn. 102, k. 53.
74 Ibidem.
75 Ibidem, Akta osobowe KW PZPR w Rzeszowie [dokumentacja niearchiwalna], Leon Kotar-

ba, sygn. 1068, k. 2; AAN, Centralna Kartoteka PZPR, Akta osobowe Leona Kotarby, sygn. CK 
XX/9952, k. 86.

76 J. Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 1977, s. 320-333.
77 1981 czerwiec 1, Berlin – Sprawozdanie robocze z rozmów przedstawicieli Ambasady 

NRD w Warszawie z działaczami PZPR (fragmenty) [w:] Przed i po 13 grudnia. Państwa 
bloku wschodniego wobec kryzysu w PRL 1980–1982, t. 2, red. Ł. Kamiński, Warszawa 
2007, s. 51-53.
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placówce w Kijowie aż do 31 sierpnia 1982 r., czyli do momentu, w którym mógł 
przejść na emeryturę78. 

Po zakończeniu pracy w kijowskiej placówce dyplomatycznej PRL, Leon Kotar-
ba powrócił do Rzeszowa. Jako emeryt należał do podstawowej komórki partyjnej 
przy KW. Niezbyt angażował się w jej pracę. Jak każdy członek PZPR, uczestniczył 
w zebraniach POP, opłacał składki oraz brał udział w dyskusjach. Pozostał ideowym 
komunistą, co podkreślił w opinii z 15 kwietnia 1986 r. Bolesław Grupa – sekretarz 
POP przy rzeszowskim KW: Daje wyraz poparcia dla idei partii i dla praktycznej re-
alizacji zadań budownictwa socjalizmu w obecnych warunkach79. Prawdopodobnie aż 
do śmierci nie zmienił poglądów, a po latach świetności pozostały mu wspomnienia 
i odznaczenia, które otrzymał pracując w aparacie PZPR. Niestety, nie wiemy, czy 
patrząc na Sztandar Pracy II Klasy, Medal X-lecia i XXX-lecia PRL, Krzyż Oficerski 
i Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski80, czuł nostalgię? Zmarł w niepodległej Pol-
sce 18 listopada 1991 r. 
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Abstract

Leon Kotarba (1924–1991).  
A contribution to a political biography

Leon Kotarba reached the highest position in the Polish United Workers’ Par-
ty’s (PZPR) Rzeszow province in May 1975 thanks to his predecessor’s, Wladyslaw 
Kruczek’s, support. Kotarba spent most of his time working in the party as Kruczek’s 
protégé. It is Kruczek who taught him how to manage the apparatus and more. It 
seems that Kotarba and Kruczek had the same idea for the role of the PZPR in the 
Polish state and society. This is confirmed by Jozef Tejchma, who thought of Kotarba 
as a doctrinaire who did not take into account the circumstances of the Rzeszow 
province. Thus, Kotarba tried to manage the province in a dogmatic way. This type of 
management of the Rzeszow province did not work out during the crisis that began 
in the Polish People’s Republic in 1975. Kotarba’s fall, however, was caused by a lack 
of direct action towards the trade union ‘Solidarity’, founded in August 1980. He re-
signed from the first secretary position of the Rzeszow province’s PZPR in November 
19, 1980.

Key words: 
Leon Kotarba; First Secretary, Rzeszow; PZPR
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Cadyk Elimelech z Leżajska w świetle internetowego... 
wydania amerykańskiego czasopisma „Jewriejskij Mir”

Streszczenie

Rosyjskojęzyczna ludność żydowska w Stanach Zjednoczonych wywodzi się 
w szczególności z kręgów dawnych Żydów radzieckich, którzy przybywali tam 
zwłaszcza w latach 80. i 90. XX w. Choć zazwyczaj identyfikowali się oni ze społecz-
nością żydowską, pozostawali najczęściej sceptyczni w stosunku do judaizmu. Celem 
artykułu jest analiza treści artykułów poświęconych cadykowi Elimelechowi z Le-
żajska, które zostały opublikowane w wydaniu internetowym rosyjskojęzycznego 
czasopisma amerykańskiego „Jewriejskij Mir”. Zastosowanie w badaniu metody sta-
tystycznej pozwoli ustalić liczbę wzmianek na temat cadyka w tymże czasopiśmie, 
a także autorów, którzy wspominali o nim w swych tekstach. Jak zostanie wykazane, 
postać Elimelecha budziła i wciąż budzi szczególne zainteresowanie wśród publi-
cystów związanych z religijnymi środowiskami żydowskimi. Prezentowany jest on 
przez autorów, w zależności od sytuacji, jako czołowa postać chasydyzmu lub też 
przyjazny mędrzec, który stał się istotną częścią żydowskiej tradycji.

Słowa kluczowe: 
Elimelech z Leżajska, „Jewriejskij Mir”, religia, pamięć, chasydyzm

Uwagi wstępne

Elimelech z Leżajska niewątpliwie należy do najwybitniejszych przedstawicieli 
chasydyzmu. W swym dziele zatytułowanym No’am Elimelech (z hebr. Łagodność 
Elimelecha) nakreślił rolę cadyka w życiu lokalnych społeczności chasydzkich, 

a także stał się założycielem rodu leżajskich cadyków1. Z tego też względu zarówno 

1 Więcej na temat Elimelecha zob. np. M. Buber, Opowieści chasydów, tłum. P. Hertz, Poznań 
1986, s. 179-184; J. Doktór, Elimelech z Leżajska, zob. https://www.jhi.pl/psj/Elimelech_z_
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jego postać, jak i ohel, otaczane są przez współczesnych przedstawicieli ruchu religij-
nym kultem. Celem pracy jest analiza artykułów dotyczących jednego z najwybitniej-
szych przedstawicieli chasydyzmu, zamieszczonych w internetowym wydaniu amery-
kańskiego czasopisma rosyjskojęzycznego „Jewriejskij Mir”. Ukazuje się ono w postaci 
tygodnika, zaś jego zakres tematyczny obejmuje informacje z zakresu polityki, religii 
oraz kultury. Uwzględnienie w niniejszych badaniach wyłącznie wersji internetowej 
gazety podyktowane zostało jej większą popularnością w kręgach posługującej się 
językiem rosyjskim ludności żydowskiej zarówno na kontynencie amerykańskim, jak 
i na świecie, w porównaniu z wydaniem tradycyjnym. To ostatnie kolportowane jest 
z kolei wyłącznie na terenie Stanów Zjednoczonych, zaś jego objętość jest ograniczona.

Rozważania nad artykułami poświęconymi Elimelechowi pozwolą stwierdzić, 
w jaki sposób postać cadyka wykorzystywana jest przez dziennikarzy wywodzących 
się ze środowisk dawnych sowieckich Żydów w Stanach Zjednoczonych. Posłużenie 
się w badaniu metodą statystyczną pozwoli ustalić liczbę wzmianek na temat cadyka 
w tymże czasopiśmie, a także autorów, którzy wspominali o nim w swych tekstach. 
Będzie to niezwykle istotne, gdyż w ten sposób zaprezentowane zostanie również 
środowisko rosyjskojęzycznych dziennikarzy żydowskich, dla którego postać Elime-
lecha z Leżajska stanowiła i w dalszym ciągu stanowi swoiste źródło inspiracji. Po-
zwoli to ponadto ocenić, czy kwestie dotyczące żydowskiej duchowości lub też zwią-
zanych z nią osób mogą być w jakikolwiek sposób interesujące dla kręgu odbiorców 
„Jewriejskiego Miru”, a jeśli tak, to jak mogą one wpłynąć na kształtowanie się ich 
odrębnej tożsamości.

Frekwencja artykułów i ich autorzy
Odpowiedź na powyższe pytania nie jest możliwa bez uprzedniego poddania 

analizie kontekstów, w jakich pojawia się imię leżajskiego cadyka w badanych pu-
blikacjach. Trzeba bowiem pamiętać, że docelową grupą odbiorców założonego 
w 1992 r. i funkcjonującego od 2003 r. również w wersji internetowej czasopisma 
jest środowisko rosyjskojęzycznych emigrantów żydowskich z terenów dawnego 
Związku Radzieckiego. Fakt ten jest o tyle istotny, że znaczna część przedstawicieli 
tejże grupy na skutek polityki władzy radzieckiej oraz mieszanych małżeństw wy-
raźnie zatraciła swe związki z judaizmem2. Bardzo często oni, a przy tym także ich 
potomkowie, przyjmują wobec religii postawę obojętną lub wręcz wrogą. Tymcza-
sem za pewną ironię można uznać fakt, że założycielem oraz wydawcą „Jewriejskie-
go Miru” był rabin oraz wykładowca jednej z nowojorskich jesziw, Arje (Lew) Kacyn. 
Co istotne, to właśnie on wraz z pozostałymi, związanymi z gazetą przedstawicielami 

Lezajska [dostęp 10 VI 2020]; M. Wodziński, Groby cadyków w Polsce: O chasydzkiej literatu-
rze nagrobnej i jej kontekstach, Wrocław 1998, s. 24-26.

2 Por. np. L. Remennick, Russian Jews on Three Continents: Identity, Integration, and Conflict, 
New Brunswick–London 2007. Należy jednak zaznaczyć, iż Remennick, poruszając kwestię 
religijności żydowskich emigrantów z terenów dawnego ZSRR, bardzo często odnosiła się 
do badań innych uczonych zatrudnionych przez różnorakie amerykańskie agencje badaw-
cze, takich jak Samuel Kliger (S. Kliger, The Religion of New York Jews from the Former Soviet 
Union [w:] New York Glory: Religions in the City, red. T. Carnes, A. Karpathakis, New York 
2001, s. 148-161) czy Dimitri Liachowicki (zob. D. Liakhovitsky, Community Conversations 
with Young Russian Speaking Jewish Professionals. Report on Findings, New York 2005).
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sfery duchowej był autorem zdecydowanej większości publikacji, w których wspo-
mniany jest Elimelech. Zobrazować to można za pomocą zestawienia tych autorów.

Tabela 1. Zestawienie autorów tekstów, w których pojawia się postać cadyka 
Elimelecha z Leżajska

Autor Liczba artykułów
Sergiej Biarem3 1
Meir Bruk 1
Ezra Chowkin 1
Arje (Leonid) Judasin 3
Arje (Lew) Kacyn 64

Nachum Purer 1
Sonia Tuczyńska 1
Teksty anonimowe 2
Ogółem 16

Źródło: Badania własne na podstawie artykułów zamieszczonych na stronie internetowej cza-
sopisma z lat 2003–2019.

W powyższym zestawieniu zdecydowanie największą grupę stanowią osoby 
związane bezpośrednio z ortodoksyjnym nurtem judaizmu. O Elimelechu w swych 
artykułach wspominali najczęściej zaangażowani w życie rosyjskojęzycznej społecz-
ności rabini, tacy jak przywołany wcześniej Kacyn czy Meir Bruk5, bądź też żydow-
scy publicyści, wywodzący się ze środowisk ortodoksyjnych, do których z pewnością 
należą Judasin6, Chowkin czy Purer. W przypadku pozostałych autorów wzmianki 
o leżajskim cadyku pojawiają się rzadko, zazwyczaj okazjonalnie. Tę dysproporcję 
przedstawić można za pomocą odpowiedniego wykresu.

3 Choć w wydaniu internetowym „Jewriejskiego Miru” nazwisko Biarema figuruje w rubryce 
„Autor”, to jednak w praktyce cytował on publikację zamieszczoną oryginalnie przez Ro-
berta Berga na portalu Jewish.ru, co też zostało na końcu tekstu odnotowane. Pierwowzór 
artykułu nie został na stronie portalu zachowany. Por. С. Биарэм, Сердце Утесова, zob. 
http://evreimir.com/98329/serdtse-utesova/ [dostęp 14 V 2020].

4 Do liczby artykułów autorstwa Kacyna doliczono również zamieszczoną czterokrotnie, 
bo kolejno w latach 2009, 2015, 2016 i 2018, publikację zatytułowaną Wybacz sobie! (ros. 
Прости себя!). W obliczeniach uwzględniono je jako osobne artykuły ze względu na fakt, 
iż przywoływano je w różnych latach i okolicznościach, a ponadto opatrzone one były 
całkowicie odmiennymi grafikami. Por. np. Л. Кацин, Прости себя!, zob. http://evreimir.
com/122962/prosti-sebya/ [dostęp 16 V 2020].

5 Stoi on na czele wspólnoty rosyjskojęzycznych Żydów skupionej wokół nowojorskiego Cen-
trum Żydowskiego w Brighton Beach.

6 Sam Judasin deklaruje związek z „litewskim nurtem judaizmu”, co należałoby rozumieć 
jako przynależność do tzw. litwaków. Por. Арье Юдасин, zob. https://vaikra.com/author/
ar-ye-yudasin [dostęp 14 V 2020]. W takim wypadku poruszanie przez niego w artykułach 
kwestii dotyczących chasydyzmu może być nieco zaskakujące, zważywszy na liczne spory 
pomiędzy obydwiema wspólnotami. 
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Wykres 1. Wzmianki o Elimelechu w internetowym wydaniu czasopisma 
„Jewriejskij Mir” na liczbę autorów związanych z judaizmem ortodoksyjnym, 
pozostałych oraz teksty anonimowe (n=16)

Źródło: Badania własne na podstawie artykułów zamieszczonych na stronie internetowej 
czasopisma z lat 2003–2019.

Jak można zauważyć, aż trzy czwarte artykułów, w których przywoływana była 
postać leżajskiego cadyka, zostało opublikowane przez religijnych publicystów. Moż-
na więc założyć, że podobna działalność stanowiła i wciąż stanowi dla żydowskich 
edukatorów religijnych okazję do powiększenia grona swoich odbiorców. Zaskaku-
jący wydaje się być jednak fakt, iż wielu z nich wywodzi się z kręgów tradycyjnie 
skonfliktowanych z chasydami. Za przykład posłużyć tu może osoba Judasina, który 
prywatnie utożsamia się z kręgami litwackimi. W związku z tym już samo wspomina-
nie przez nich postaci Elimelecha wydaje się prowokować do sformułowania pytania 
o przyczynę tych wzmianek. Całkiem możliwe, że traktowanie związku z religią bar-
dziej jako formy identyfikacji z szeroko rozumianą tradycją żydowską, aniżeli jako 
rzeczywisty przejaw duchowości, jest charakterystycznym zjawiskiem nie tylko dla 
ogółu rosyjskojęzycznych Żydów w Stanach Zjednoczonych, ale też i żydowskich na-
uczycieli związanych z tymi środowiskami. Tym samym spory o charakterze teolo-
gicznym mogą mieć dla nich zdecydowanie mniejsze znaczenie.

Życie Elimelecha
Biorąc pod uwagę wszystkie teksty opublikowane w wydaniu internetowym 

„Jewriejskiego Miru”, sylwetkę Elimelecha zdecydowanie najlepiej przybliżył czy-
telnikom Arje Judasin. W swej publikacji z 2019 r. podjął on próbę ukazania życia 
i dorobku leżajskiego cadyka, a jednocześnie także proces kształtowania się jego du-
chowości. Na szczególną uwagę zasługuje styl, w jakim utrzymany jest sam artykuł. 
Niemalże już od opisu wczesnych lat przyszłego cadyka autor stara się wytworzyć 
w swej narracji klimat spokoju i beztroski, a jednocześnie też tajemniczości oraz mi-
stycznej aury. Zobrazować to można za pomocą poniższego fragmentu:

 
 

 

Źródło: badania własne na podstawie artykułów zamieszczonych na stronie internetowej 
czasopisma z lat 2003-2019 
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Urodził się on, jako jeden z sześciu braci w rodzinie, w Galicji. W województwie 
małopolskim, w miasteczku – a może prędzej średniej wielkości wiosce – o oryginalnej 
nazwie Tykocin7 (...); w 1717 roku, w domostwie szanowanego rabina Eleazara-Lipy. 
Jak to się stało, że ojciec stał się „Lipmanem”, a syn przyjął nazwisko „Weissblum” („Bia-
ły kwiat”), tego nie wiem – może z powodu zapachu kwiatów miejscowej lipy?8

Jak można zauważyć na podstawie niniejszego przykładu, w przekazie zarówno 
Judasina, jak i wielu innych publicystów „Jewriejskiego Miru”, istotne miejsce, obok 
faktu historycznego, zajmuje również jego styl, który dla przeciętnego rosyjskoję-
zycznego odbiorcy wydawać się może atrakcyjnym i przyjemnym w lekturze. Doty-
czy to tak praktykujących Żydów, jak i czytelników nieprzejawiających dotychczas 
większego zainteresowania kwestiami religijnymi. Dodatkowo pozwala to samym 
autorom na zaprezentowanie własnego warsztatu pisarskiego, a także stwarza im 
możliwość przedstawienia swych religijnych przemyśleń na forum publicznym. Po-
twierdza to niejako sformułowaną wcześniej tezę o wykorzystywaniu przez nich 
związanych z judaizmem postaci historycznych do „krzewienia” judaizmu wśród ro-
syjskojęzycznej ludności żydowskiej w Stanach Zjednoczonych.

Źródłem inspiracji dla myśli religijnej Elimelecha miały być nauki słynnego Dow 
Bera z Międzyrzecza, zwanego również Wielkim Magidem9. Wydaje się to być natu-
ralne, gdyż, jak zaznacza zresztą Judasin, przyszły leżajski cadyk był jednym z jego 
uczniów. Marcin Wodziński w swej monografii Groby cadyków w Polsce stwierdza 
wręcz, że był on jednym z najwybitniejszych, być może nawet najzdolniejszym uczniem 
Magida10. Wzmianka o relacjach Elimelecha z Dow Berem może mieć w badanym tek-
ście co najmniej kilka zastosowań. Przede wszystkim stanowi ona okazję do bliższego 
przedstawienia także i innej wybitnej postaci ruchu chasydzkiego. W przypadku Wiel-
kiego Magida z Międzyrzecza jest to o tyle istotne, że był on uczniem jednego z twór-
ców chasydyzmu, a jednocześnie wielkiego żydowskiego mistyka, Baal Szem Towa11. 
Przywołanie przez Judasina związków tego pierwszego z Elimelechem stanowi więc 
nie tylko element życiorysu leżajskiego cadyka, ale też i próbę maksymalnego pod-
wyższenia rangi jego osoby. Należy jednak zaznaczyć, że w tymże artykule przybiera to 
niekiedy formę znacznej hiperbolizacji tych relacji, o czym świadczą słowa:

Imię „Elimelech”, które przetłumaczyć można jako: „Mój Bóg jest królem”, nadano 
uczniowi ewidentnie nie przez przypadek; to właśnie bowiem przez Magida ustanowio-
na została tradycja „dworu chasydzkiego” z królem-rebe na jego czele. Czy to dlatego 
Magid nie sprzeciwił się odejściu Elimelecha z Międzyrzecza? Załóżmy, że chciał, aby 

7 Judasinowi chodziło oczywiście o Tykocin znajdujący się współcześnie na terenie woje-
wództwa podlaskiego, nieopodal Białegostoku.

8 Por. А. Юдасин, Дядя Эля из деревни Лопухи, zob. http://evreimir.com/166618/dyadya-
-elya-iz-derevni-lopuhi/ [dostęp 20 V 2020].

9 Słowem „magid” (z hebr. „przemawiający”) określano wędrownych kaznodziejów żydowskich. 
Z czasem jednak stało się ono również przydomkiem, jaki nosili przywódcy ruchu chasydzkie-
go. Por. Magid, zob. https://sztetl.org.pl/pl/slownik/magid [dostęp 20 V 2020].

10 Por. M. Wodziński, Groby cadyków..., s. 11.
11 Grupa uczniów Baal Szem Towa, którą, poza Dow Berem z Międzyrzecza, tworzyły również 

takie postacie, jak m.in. Pinchas z Korca czy Menachem z Baru, uważana jest współcze-
śnie za głównych propagatorów chasydyzmu w XVIII w. Dzięki ich autorytetowi ruch roz-
przestrzenił się na terenach współczesnej Białorusi, Polski oraz Ukrainy. Zob. np. Ibidem;  
R. Elior, Mistyczne źródła chasydyzmu, tłum. M. Tomal, Kraków–Budapeszt 2009.
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Elimelech nie pozostawał w cieniu, ale stworzył własne królestwo. Początkowo uczeń 
osiedlił się w wiosce Szinwa12, ale z powodu konfliktu, który się tam rozpoczął, przepro-
wadził się do Leżajska w Galicji. W dalszym ciągu utrzymywał on jednak bliski kontakt 
z Magidem, którego niekiedy odwiedzał w Międzyrzeczu13.

Z pewnością jednym z najistotniejszych elementów narracji Judasina jest po-
mniejszenie, a czasami wręcz marginalizacja, roli pozostałych uczniów Dow Bera 
z Międzyrzecza. Autor w dalszej części tekstu wspomniał jedynie, iż największym au-
torytetem wśród uczniów Magida cieszyli się po jego śmierci w 1772 r. Elimelech oraz 
Jechiel Michel ze Złoczowa14. Takie stwierdzenie wydaje się być zbytnim uproszcze-
niem. Należy bowiem pamiętać, że to właśnie dzięki uczniom Magida chasydyzm 
mógł rozprzestrzenić się w Europie Środkowo-Wschodniej, podobnie zresztą jak 
nauki Dow Bera. Poza wspomnianymi przez autora cadykami, przyczynili się do tego 
także i inni uczniowie Magida, np. Abraham z Kalisza czy też Lewi Icchak z Berdy-
czowa15. Jeszcze bardziej zaskakująca wydaje się być dalsza część artykułu, w której 
autor wspomina o przejęciu przez Elimelecha dziedzictwa Wielkiego Magida, a także 
o okolicznościach, w jakich miało do tego dojść. Zgodnie z wersją przedstawioną przez 
Judasina, przesądzić o tym miała decyzja Jechiela Michela o wyjeździe z grupą 300 cha-
sydów do Palestyny, skąd, w opinii autora, nie miał większych możliwości przewo-
dzenia chasydom. Pomijając już co najmniej powierzchowne potraktowanie kwestii 
spuścizny Dow Bera i sytuacji wewnątrz ruchu po jego śmierci, na szczególną uwagę 
zasługuje przypisanie cadykowi ze Złoczowa odpowiedzialności za organizację wyjaz-
du do Palestyny. Choć zdarzenie, o którym wspomina Judasin, jest autentyczne i miało 
miejsce w roku 1777, to na jego czele nie stał wówczas Jechiel Michel, lecz inny uczeń 
Magida, Menachem Mendel z Witebska, wraz z Abrahamem z Kalisza oraz Izraelem 
z Połocka16. Co ciekawe, zaledwie miesiąc wcześniej, w artykule poświęconym rela-
cjom Dow Bera z Baal Szem Towem, publicysta stwierdził, że jedynym ewentualnym 
następcą Wielkiego Magida mógł być tylko Menachem Mendel17. Podobne błędy fakto-
graficzne oraz brak konsekwencji oznaczać mogą, iż autor w trakcie prac nad przywo-
łanymi publikacjami nie dysponował odpowiednią wiedzą, dotyczącą zarówno Elime-
lecha, jak i samej historii chasydyzmu. Możliwe jednak, że tego zaniedbania nie należy 
rozpatrywać w kategorii braku dziennikarskiego profesjonalizmu.

12 Pewne wątpliwości budzić może kwestia poprawnej identyfikacji wspomnianej przez au-
tora wioski. Po zakończeniu przez Elimelecha nauki u Dow Bera z Międzyrzecza, przyszły 
leżajski cadyk wraz ze swoim bratem, Zusją, był wędrownym kaznodzieją. Nim na stałe 
osiadł w 1772 r. w Leżajsku, mieszkał przez pewien czas w Łańcucie, w związku z czym 
możliwe jest, iż to właśnie tę miejscowość miał na myśli Judasin, pisząc w swym artykule 
o „wiosce Szinwa”. Co prawda, XVIII-wieczny Łańcut trudno z pewnością uznać za wieś, 
jednakże określenie to można w przypadku przyjęcia takiej interpretacji potraktować jako 
uproszczenie, bądź też nawet oznakę niewiedzy, autora.

13 Por. А. Юдасин, Дядя Эля...
14 Ibidem.
15 Na temat uczniów Magida zob. np.: J. Doktór, Początki chasydyzmu polskiego, Toruń 2017;  

R. Elior, Mistyczne źródła...
16 Początkowo grupa liczyła 300 chasydów pochodzących w większości z terenów Ukrainy. Po kilku 

miesiącach dołączyło do nich kolejne 50 osób. Zob. J. Doktór, Początki chasydyzmu..., s. 265.
17 Por. А. Юдасин, Выбор хромого человека, zob. http://evreimir.com/165345/vybor-hro-

mogo-cheloveka/ [dostęp 27 V 2020].
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W tym miejscu należy bowiem pamiętać o zasygnalizowanym na początku ni-
niejszych rozważań problemie stosunku amerykańskich Żydów rosyjskojęzycznych 
do religii. Brak zainteresowania tradycją judaizmu ze strony odbiorców przełożył się 
zapewne również na samo rozumienie przez religijnych publicystów „Jewriejskie-
go Miru” istoty swej pracy. Autorzy nie przywiązują wagi do dokładnej zgodności 
artykułów z faktami historycznymi, bowiem nie to jest ich celem. Często wręcz po-
mijają lub upraszczają kwestie, które są dla nich obce, co można ewidentnie zauwa-
żyć w przypadku Judasina, który, pomimo wnikliwej znajomości teologii judaizmu 
i przytoczenia sylwetki leżajskiego cadyka aż do chwili jego śmierci w 1786 r., ma 
dość ogólną wiedzę o filozofii chasydyzmu. W związku z tym pozostaje więc zadać 
pytanie o sens eksponowania przez dawnych Żydów radzieckich postaci takich, jak 
Elimelech z Leżajska. Najprawdopodobniej jest to związane z potrzebą „wytworze-
nia” przez tę grupę swego własnego kanonu duchowych wzorców.

Za potwierdzenie tej tezy posłużyć może fakt, że w publikacjach Judasina, a tak-
że w tekstach innych autorów, dość często przytaczane są słowa Elimelecha oraz 
czyny, jakich dokonać miał leżajski cadyk. Dla przykładu, Nachum Purer w swoim 
artykule zatytułowanym Miejsce i czas18 wspomina legendę o jednej z jego wizyt u in-
nego ucznia Magida, Samuela Szmelke Horowica z Nikolsburga19. Horowic słynąć miał 
podobno z tak intensywnego zgłębiania Tory, że czynił to niekiedy nawet kosztem 
snu, często zasypiając w trakcie lektury.

Pewnego razu odwiedził go rebe Elimelech z Leżajska. Zobaczywszy, że rebe 
Szmelke śpi, namówił go, aby ten położył się w łóżku i dobrze się wyspał. Kiedy rebe 
Szmelke usnął pod ciepłym kocem, gość zamknął okiennice i wyszedł na palcach z po-
koju. Rebe Szmelke spał do następnego ranka. Kiedy obudził się, poczuł niespotykany 
przypływ siły. (…) Jego wypoczęty mózg wchłonął mądrości świętej księgi jak gąbka. 
„Teraz dopiero zrozumiałem, – powiedział rebe Szmelke do zadowolonego gościa, – że 
służyć Wszechmogącemu można także zamykając powieki”20.

Jak można zauważyć na przykładzie przytoczonego powyżej fragmentu, zwią-
zane z Elimelechem chasydzkie legendy stosowane są przez redakcję „Jewriejskie-
go Miru” jako pewnego rodzaju element zakorzenionej w żydowskiej świadomości 
i tradycji mądrości. Leżajski cadyk stał się więc dla rosyjskojęzycznej społeczności 
żydowskiej swoistym mędrcem, którego przykład może być inspiracją duchową oraz 
życiową dla kolejnych pokoleń Żydów w Stanach Zjednoczonych i nie tylko. Co istot-
ne, choć autorzy, tacy jak Judasin czy Purer, nie podają najczęściej źródeł przywo-
ływanych przez nich legend, nie trudno zauważyć, iż posiłkują się oni powszechnie 
dostępną i popularną literaturą. W przypadku historii o wizycie Elimelecha u Szmel-
ke z Nikolsburga wydaje się być niemal pewne, że autor podczas prac nad artykułem 
sięgnął po zbiór opowiadań chasydzkich, zebranych przez żydowskiego filozofa Mar-
tina Bubera21.

18 Н. Пурер, Место и время, zob. http://evreimir.com/24529/ [dostęp 1 VI 2020].
19 Obecnie Mikulov.
20 Ibidem.
21 Zob. M. Buber, Opowieści chasydów... Najprawdopodobniej z dzieła Bubera korzystał także 

przytaczany wielokrotnie w niniejszym artykule Judasin. W swojej publikacji dotyczącej 
życia Elimelecha przywołał on np. opowieść o przewróconej misie, która również przedsta-
wiona została w książce. Por. Ibidem, s. 181; oraz А. Юдасин, Дядя Эля...
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Relacje rodzinne
O ile Arje Judasin, przygotowując swoją sylwetkę Elimelecha, nie koncentrował 

się na rodzinnych relacjach leżajskiego cadyka, o tyle lukę tę wypełnił on w artykule 
dotyczącym innej wybitniej postaci chasydyzmu, prywatnie brata Elimelecha, Zusji 
z Annopola22. Rosyjskojęzyczny publicysta żydowski kreśli dość sielankowy obraz bo-
gobojnej i raczej skromnej rodziny, w której Tora miała zajmować istotne miejsce, 
nawet pomimo braku religijnego wykształcenia. Autor podkreśla w tekście jednak, 
iż jest to jedynie jedna z wersji, bowiem według innej, ojciec Zusji i Elimelecha miał 
być zamożnym i dobrze wykształconym człowiekiem23.

Relacje leżajskiego cadyka ze starszym bratem są niezwykle istotne z punktu 
widzenia rozważań nad osobą Elimelecha i jego duchowego rozwoju, ponieważ to 
właśnie Zusja miał go zapoznać z Wielkim Magidem24. W rezultacie obydwaj bracia 
byli uczniami tego samego mistrza. Zarówno jednak artykuły „Jewriejskiego Miru”, 
jak i historiografia, wyraźnie akcentują różnice w osobowości oraz nauczaniu, które 
istniały pomiędzy nimi. Doskonale zobrazował to Meir Bruk w jednej ze swych publi-
kacji w wydaniu internetowym czasopisma:

Rebe Elimelech z Leżajska rozwinął doktrynę cadyka jako autorytetu. Był „archi-
tektem” głównego nurtu chasydyzmu. W jego pismach cadyk podobny jest do „generała 
dowodzącego armią” swoich chasydów. Dyscyplina wprowadzona przez rebe Elimele-
cha była przeciwieństwem spontaniczności jego brata, rebe Zusji. Rebe Zusja był do-
kładnym przeciwieństwem swojego brata. Mówiono o nim, że nie może usiedzieć na 
lekcjach, ponieważ podczas studiów popadał w takie podniecenie i podekscytowanie 
z powodu bliskości Wszechmogącego, że zmuszało go to do wybiegania z pokoju. On 
uosabiał wzniosłą duszę cadyka25.

Jeszcze inaczej relacje pomiędzy Elimelechem a Zusją opisywał Arje Judasin:
Szczególną cechą Elimelecha była jego królewskość oraz umiejętność kierowa-

nia innymi i organizowania ich. Natomiast szczególną cechą Zusji była jego abso-
lutna szczerość – bez względu na sytuację i oczekiwania innych. Jeśli Elimelech jest 
twórcą systemu, Zusja jest „błaznem Króla Leara”, żyjącym z dala od wszystkich sys-
temów26.

Nie sposób nie zauważyć, iż obydwaj autorzy starają się w swych tekstach uka-
zać różnice między braćmi jako klasyczny konflikt przeciwieństw. W tym przypadku 
jest to rywalizacja organizacji i pragmatyzmu Elimelecha z Leżajska ze spontanicz-
nością Zusji z Annopola. Oczywiście zestawienie ze sobą tych różnic w publikacjach 
nie miało na celu sugerowania czytelnikom, że pomiędzy braćmi doszło do jakiejś 
otwartej walki o wpływy w kręgach chasydzkich. Głębsza lektura tych tekstów po-
zwala wręcz dojść do wniosku, że autorzy odnoszą się z taką samą sympatią zarówno 
22 Por. idem, Подарок золотой рыбки, zob. http://evreimir.com/178874/podarok-zolotoj-

-rybki/ [dostęp 1 V 2020].
23 W pierwszym przypadku ojciec przyszłych cadyków miał być nosiwodą, zaś w drugim właści-

cielem gospody. Źródła miały być zgodne jedynie w kwestii jego żony, której wizerunek utrwalił 
się w tradycji jako kobiety niepiśmiennej, aczkolwiek także miłosiernej i pobożnej. Por. Ibidem.

24 А. Юдасин, Дядя Эля...
25 М. Брук, Истоки и многообразие хасидизма, zob. http://evreimir.com/28555/ [dostęp  

3 VI 2020].
26 А. Юдасин, Подарок золотой рыбки...
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do Elimelecha, jak i do Zusji. Wydaje się, że celem publicystów było raczej przedsta-
wienie czytelnikom dwóch rodzajów pobożności żydowskiej – z jednej strony uważ-
nego zgłębiania Talmudu, a z drugiej wiary radosnej, połączonej z ekstatycznymi 
doznaniami.

Należy wspomnieć, iż ekspozycja powiązań rodzinnych Elimelecha w artykułach 
„Jewriejskiego Miru” związana była nie tylko z relacjami pomiędzy leżajskim cady-
kiem a jego najbliższymi. Zdarzało się bowiem, że związki z nim deklarowały także 
osoby żyjące współcześnie. Takie wzmianki mogły być dla nich okazją do dyskusji nad 
kwestią ich pochodzenia oraz tożsamości. Za przykład posłużyć może w tym miejscu 
reportaż Soni Tuczyńskiej, która w 2014 r. przeprowadziła rozmowę z izraelskim ar-
tystą rosyjskojęzycznym Szmuelem Musznikiem. Pierwsza część publikacji ukazała 
się w wydaniu papierowym, natomiast następne na stronie internetowej czasopisma. 
Z punktu widzenia niniejszych rozważań najistotniejsza będzie część ostatnia, kiedy to 
pomiędzy dziennikarką a Musznikiem wywiązała się następująca rozmowa:

– Niech mi pan powie, czy Nechama [żona Musznika – dop. K.P.] jest Żydówką 
sefardyjską?

– Skąd pani to przyszło do głowy? Ona jest Aszkenazi, podobnie jak ja czy pani.
– Ma bardzo ciemną karnację.
– No i co z tego? Pani też ją ma. Jest Izraelitką w siódmym pokoleniu, ale jej przo-

dek pochodzi z Galicji. Rebe Elimelech z Leżajska, chasydzki cadyk w trzecim pokoleniu. 
On i jego młodszy brat, rebe Zusja z Annopola byli uczniami rabina Dow Bera. (…)

– Rebe Zusja z Annopola jest moim przodkiem ze strony ojca! (...)27

Przytoczony powyżej fragment rozmowy wyraźnie pokazuje, że kwestie zwią-
zane z własnym pochodzeniem są niezwykle bliskie przynajmniej części rosyjsko-
języcznych Żydów. Jednocześnie dowodzi on, iż dziedzictwo i dorobek Elimelecha 
oraz innych cadyków przetrwały w pewien sposób w pamięci ludności żydowskiej 
z terenów dawnego ZSRR. Pojmowane są one jednak przez nią bardziej w kategorii 
elementu kulturowej tożsamości aniżeli myśli religijnej, która, jak pokazały dotych-
czasowe rozważania, jest dla nich zazwyczaj obca.

Kontekst kulturowy
Dowodem na przetrwanie postaci Elimelecha z Leżajska w świadomości rosyj-

skojęzycznych Żydów może być piosenka z repertuaru radzieckiego artysty estrado-
wego Leonida Utiosowa. Urodzony w rodzinie żydowskiej jako Lejzer Wajsbejn pio-
senkarz inspirował się niekiedy w swej twórczości kulturą Żydów oraz ich folklorem, 
o czym kilkakrotnie wspominali dziennikarze „Jewriejskiego Miru”28. Przykładem 
tego może być w szczególności przygotowana przez niego w latach trzydziestych 
XX w. kompozycja „Wujaszek Elja”29. Co ciekawe, melodię do utworu zaczerpnął on 

27 С. Тучинская, Шмуэл Мушник – хранитель Хеврона, zob. http://evreimir.com/94060/
shmuel-mushnik-hranitel-hevrona-3/ [dostęp 8 VI 2020].

28 Por. np. С. Биарэм, Сердце Утесова..., А. Юдасин, Дядя Эля...
29 Ros. „Дядя Эля”. Piosenka w wykonaniu Utiosowa wraz z wideoklipem przygotowanym 

w 1995 r. dostępna jest do odsłuchania w serwisie YouTube. Zob. Леонид Утёсов Дядя Эля, 
„YouTube”, zob. https://www.youtube.com/watch?v=5s-7fEI_MvA [dostęp 10 VI 2020].
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z piosenki tworzącego w języku jidysz poety Mojżesza Nadira. Podobieństwo kom-
pozycji można dostrzec również, porównując oryginalne słowa piosenki z 1927 r. 
z wersją Utiosowa, co też uczynił we wstępie do swojej sylwetki cadyka Arje Juda-
sin. Ta pierwsza nosiła tytuł Az der rebe Elimelech, a jej początkowa zwrotka miała 
brzmieć następująco:

  Kiedy rebe Elimelechowi 
  robiło się bardzo wesoło, 
  on zdejmował tefilin30, 
  zakładał okulary
  i posyłał po dwóch skrzypków31.

Tymczasem Utiosow przekształcił tę zwrotkę w następujący sposób:

   Jeśli dobry Wujaszek Elja
   Czuł w sercu radość,
   Czuł w sercu radość
   Wujaszek Elja.
   On zdejmował swój płaszcz,
   Nakładał na czoło czapkę.
   Wzywał wtedy skrzypków…32

Nie sposób nie zauważyć wzajemnego podobieństwa pomiędzy słowami po-
wyższych zwrotek. Odwołanie się przez Judasina do niniejszej piosenki ma wymiar 
szczególny. Po pierwsze, stanowi ono dowód pamięci o Elimelechu wśród przedsta-
wicieli rosyjskojęzycznych Żydów zarówno w dawnych krajach ZSRR, jak i na świecie. 
W przypadku odbiorców wydania internetowego czasopisma, którzy wychowywali 
się na terenie państwa radzieckiego, jest to również odwołanie się do młodzieńczych 
lat, a także dawnych sentymentów. Ten emocjonalny wymiar obecności leżajskiego 
cadyka w pamięci oraz dorobku dawnych radzieckich Żydów z pewnością stworzył 
i w dalszym ciągu stwarza takim osobom możliwość spojrzenia na postać Elimelecha 
z nieznanej im dotąd perspektywy.

30 Są to dwa kawałki pergaminu z napisanymi ręcznie wersetami Tory umieszczone w dwóch 
skórzanych pudełeczkach, które mężczyźni przymocowują rzemykami do lewego ramienia 
i czoła podczas modlitw w dni powszednie. Tefilin, zob. https://sztetl.org.pl/pl/slownik/
tefilin [dostęp 10 VI 2020].

31 W języku rosyjskim: „Когда ребе Элимелеху / становилось очень весело, / он снимал 
тефилин, / надевал очки / и посылал за двумя скрипачами”. Zob. А. Юдасин, Дядя Эля...

32 W języku rosyjskim: „Если добрый дядя Эля / В сердце чувствовал веселье, / В сердце 
чувствовал веселье / Дядя Эля. / Он снимал свой сюртучонок, / Надевал на лоб 
шапчонку. / Вызывал тогда он скрипачей…”. Zob. Ibidem.
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Uwagi końcowe
Jak wykazały niniejsze rozważania, postać cadyka Elimelecha stanowi dla reli-

gijnych publicystów „Jewriejskiego Miru” narzędzie do prowadzenia religijnej edu-
kacji wśród rosyjskojęzycznej ludności żydowskiej w Stanach Zjednoczonych. Jed-
nocześnie przedstawiana jest ona w ich tekstach także jako swoisty wzór moralny, 
zarówno dla Żydów praktykujących judaizm, jak i tych, którzy jedynie poszukują 
podstaw swej żydowskiej tożsamości. By wzmocnić swój przekaz, autorzy bardzo 
często posługują się historiami lub przykładami dóbr kultury, które niekoniecznie 
mają bezpośredni związek z religią. W tenże sposób, w zależności od bieżących po-
trzeb publicystów, postać cadyka z Leżajska może być przedstawiana jako wielki mi-
styk bądź też sympatyczny mędrzec, którego nauki wywarły niepodważalny wpływ 
na żydowską tradycję i kulturę.
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Abstract

Rebbe Elimelech of Lizhensk  
in light of the online issue of American newspaper 

‘Yevreiski Mir’ 
The Russian-speaking Jewish population in the United States originates in parti-

cular from the circles of former Soviet Jews who came there mainly in the 1980s and 
1990s. Although they usually identified with the Jewish community, they remained 
mostly skeptical towards Judaism. The purpose of the article is to analyze the con-
tent of articles devoted to Rebbe Elimelech of Lizhensk, which were published in the 
online edition of the Russian-language American newspaper, ‘Yevreiski Mir’. The use 
of the statistical method in the study will allow to determine the number of mentions 
about the Tzadik in the newspaper, as well as the authors who mentioned him in 
their texts. As will be shown, the figure of Elimelech aroused and continues to arouse 
particular interest among journalists associated with Jewish religious environments. 
He is presented by the authors, depending on the situation, as a leading figure of 
Hasidism or a friendly thinker who became an important part of Jewish tradition.

Key words: 
Elimelech of Lizhensk, ‘Yevreiski Mir’, religion, memory, Hasidism
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Artur Seelieb (1878–1958)  
jako publicysta i popularyzator ukraińskiej kultury

Streszczenie

Artykuł ma na celu uzupełnienie biografii Artura Seelieba – polskiego pedago-
ga, tłumacza, redaktora i działacza społecznego – o fakty z jego działalności w prasie 
ukraińskiej. Urodzony w Galicji Wschodniej, przepojony miłością do swojej ojczyzny 
i narodu ukraińskiego, wśród którego dorastał, Artur Seelieb część swojego życia po-
święcił propagowaniu kwestii ukraińskiej w Europie, zwłaszcza w krajach niemiecko-
języcznych i francuskojęzycznych. W latach studenckich Seelieb był wydawcą i redak-
torem ukraińskich socjalistycznych gazet młodzieżowych w Galicji. Podczas pobytu 
w Szwajcarii włączył się w tłumaczenie i publikację w języku niemieckim dzieł Tarasa 
Szewczenki oraz zaznajomienie Polonii szwajcarskiej z twórczością Iwana Franki. Jego 
nieocenionym wkładem w prasę ukraińską był magazyn „La Revue Ukrainienne”, który 
redagował w 1915 r. W celu promocji kwestii ukraińskiej w krajach Ententy w czasopi-
śmie zamieszczano artykuły o tematyce społeczno-politycznej, krajoznawczej, literac-
kiej i naukowej, a także analityczne recenzje publikacji z prasy europejskiej, materiałów 
bibliograficznych, zapowiedzi czasopism ukraińskich i książek w językach obcych. Po 
raz pierwszy opublikowano na jego łamach w języku francuskim opowiadanie Wasyla 
Stefanyka Weczirnia hodyna (przetłumaczona przez A. Seelieba).

Słowa kluczowe:
Galicja, ukraińska prasa obcojęzyczna, Artur Seelieb

Podczas badania prasy ukraińskiej, która ukazała się w czasie I wojny świato-
wej, a szczególnie czasopisma „La Revue Ukrainienne”, wydawanego w języku 
francuskim, zapoznałam się z nazwiskiem Artura Seelieba1. Polski pedagog, tłu-

macz, redaktor, działacz społeczny, część swego życia i talentu ofiarował narodowi 

1 Artur Seelieb, Internetowy polski słownik biograficzny, URL: https://www.ipsb.nina.gov.
pl/a/biografia/artur-emil-seelieb.
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ukraińskiemu, chociaż nie był Ukraińcem z urodzenia. Ukraiński Niemiec czy nie-
miecki Ukrainiec, popularyzator dziedzictwa Tarasa Szewczenki w kulturze niemiec-
kiej, propagator kwestii ukraińskiej w kulturze francuskiej – tak został zapamiętany 
przez współcześnie żyjących Ukraińców.

Urodził się w 1878 r. we wsi Obłaźnica w powiecie żydaczowskim w rodzinie 
kolonistów niemieckich. Od lat dziecięcych był zwolennikiem ludu ukraińskiego, 
wśród którego dane mu było urodzić się i żyć. Nauczył się języka ukraińskiego, po-
znał literaturę ukraińską, szczerze sympatyzował ze sprawą ukraińską.

Wykształcenie podstawowe zdobył w Stryju i Drohobyczu, ukończył gimnazjum 
z polskim językiem nauczania w Przemyślu2, wstąpił na Uniwersytet Lwowski. Po-
ważnie zaangażowany w ruch studencki w sprawie powołania uniwersytetu ukraiń-
skiego, stał się aktywnym uczestnikiem uniwersyteckiej „secesji” w grudniu 1901 r., 
gdy 583 ukraińskich studentów opuściło uczelnię, aby zaprotestować przeciwko 
ograniczaniu praw Ukraińców.

Studenci natychmiast starali się o przyjęcie na uniwersytety w Krakowie, Wied-
niu i Pradze. Nawiasem mówiąc, dokumenty o przyjęciu na studia w innych miastach 
od studentów secesyjnych otrzymywali na swoje adresy odpowiednio Bohdan Łepki 
w Krakowie i Zenon Kuzela w Wiedniu3. Secesja uzyskała szerokie poparcie ukraińskiej 
opinii publicznej w Galicji, Bukowinie i regionie nad Dnieprem. Utworzono „fundusz 
secesyjny”, który zgromadził ponad 23 000 koron w ciągu zaledwie dwóch pierwszych 
tygodni od jego założenia4. Akcja zakończyła się w lipcu 1902 r., kiedy zjazd młodzieży 
ukraińskiej we Lwowie postanowił o powrocie Ukraińców na Uniwersytet Lwowski.

Informacje o studiach Arthura Seelieba – jednego ze „studentów secesji” – w la-
tach 1901–1902 można znaleźć na Uniwersytecie Jagiellońskim: Seelieb [(Seelieb)] 
Artur Emil ur. [7 VII] 1878 w Obłaźnicy, [pow. żydaczowski], Galicja; wyzn. greckoka-
tolickie (w 1901/02 sem. II – augsburskie); narod. ukraińska; obyw. austriackie; ojciec 
[Herman]; matka [Klementyna z d. Hirch (Hirche, Hirsch, Scholz)]; opiekun Jan, oficja-
lista (w 1901/02 sem. II – Karol, lekarz)5. W tym miejscu warto podkreślić tak ważny 
szczegół – w tych informacjach o sobie student Artur Emil Seelieb wymienił swoją na-
rodowość jako ukraińska.

Po powrocie do Lwowa latem 1902 r. Seelieb kontynuował studia na Uniwersyte-
cie Lwowskim, które ponownie przerwał w październiku 1903 r. Tym razem ukraińscy 
studenci protestowali przeciwko wyborowi prof. ks. Jana Fijałka na rektora uczelni 
(wcześniej był dziekanem Wydziału Teologicznego, gdzie „zasłynął” z wyjątkowo de-
monstracyjnej nietolerancji dla wszystkiego, co ukraińskie).

Ukraińscy studenci domagali się dymisji Fijałka, ponieważ irytuje ich uczucia. 
Apogeum niezadowolenia studentów była akcja studencka 17 października 1903 r., 
kiedy na wykładzie inauguracyjnym obrzucili go jajami. W wyniku tego incydentu Se-
nat Akademicki wydał werdykt, usuwając z Uniwersytetu Lwowskiego siedmiu stu-
dentów, których nazwiska zwróciły uwagę Senatu. Wśród studentów, którzy otrzymali 
„wykluczenie z uczelni”, był Artur Seelieb6. 
2 В справі університетській. Покарані, „Діло” 1903, ч. 224.
3 До відомости молодіжи, „Діло” 1901, ч. 271.
4 Складки на потреби академ. молодіжи, „Діло” 1901, ч. 277.
5 M. Barcik, A. Cieślak, P. Gaszyński, D. Grodowska-Kulińska, U. Perkowska, P. M. Żukowski, 

Corpus Studiosorum Universitatis Iagelloniacae 1850/51–1917/18, t. III: S-Ś, Kraków 2014.
6 В справі університетській. Покарані, „Діло” 1903, ч. 224.
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Cytujemy7 słowa samego Seelieba o tej historii (w liście do Iwana Franki z 25 
stycznia 1910 r.): O mnie, to znaczy o mojej sympatii dla Ukraińców mówić nie potrze-
buję. Będąc w Galicji mocno trzymałem się Rusinów i chociaż jestem Niemcem, brałem 
udział z ukraińskimi studentami we wszystkich walkach dla ukraińskiej uczelni (i wy-
rzucono mnie ze Lwowa za głupią, ale szczerą demonstrację z Fijałkiem). Robota była 
dziecinna – ale szczerość i impulsy były prawdziwe. Od tamtej pory moje sympatie do 
Ukraińców nie słabną8.

Zaangażowany w ukraiński ruch młodzieżowy Artur Seelieb tak z dobrą i szczerą 
chęcią przebudzenia Młodej Ukrainy9 włączył się w działalność wydawniczą ukraińskiej 
młodzieży. Już w listopadzie 1903 r. zaczął wydawać we Lwowie i redagować pismo 
„Iskra”, które ukazało się tylko w trzech numerach. Miesięcznik zaplanowany był jako 
zbiór naukowy i teoretyczny o orientacji socjalistycznej, a jego głównym celem było za-
interesowanie młodych ludzi naukami społecznymi, nieobjętymi programem szkolnym.

Następnie Seelieb współpracował z organem Rewolucyjnej Ukraińskiej Partii „Se-
lanyn”, która na początku 1904 r. przeniosła się z Czerniowiec do Lwowa. Właśnie on 
opublikował i zredagował jego pierwsze 8 numerów. Redakcja tego pisma aktywnie 
rozpowszechniała radykalne lewicowe idee socjalistyczne, wzywając „ludzi pracy” do 
tworzenia zespołów i wstąpienia do partii, aby razem walczyć z panami, żeby uzyskać 
lepszy los.

Ostatnią próbą przyłączenia się Seelieba do młodzieżowej prasy socjalistycznej 
było pismo „Iskra”, które wydawał i redagował w Jarosławiu. W czerwcu 1905 r. uka-
zał się tylko jeden numer tego miesięcznika dla ukraińskiej młodzieży socjalistycznej. 
Redakcja zadeklarowała bezpartyjność i dążyła do zwrócenia uwagi młodych ludzi 
na samokształcenie.

Jednocześnie w październiku 1904 r. Seelieb założył w Jarosławiu socjalistyczny 
„Tygodnik Jarosławski”10. Prasa lwowska zareagowała na nowe czasopismo uwagą: 
W Jarosławiu zaczęło się ukazywać nowe pismo prowincjonalne o nazwie „Tygodnik Ja-
rosławski”. Wydawcą i redaktorem pisma jest Artur Seelieb, jeśli się nie mylimy, Rusyn 
wyznania ewangelickiego, do niedawna lwowski akademik, uczestnik zeszłorocznego 
ataku ukraińskich studentów na rektora Uniwersytetu Lwowskiego prof. ks. Fijałka11.

Zgodnie ze swoimi socjalistycznymi przekonaniami Seelieb prowadził aktywną 
pracę z ludnością Galicji, zwłaszcza wiejską, w celu szerzenia światopoglądu socjali-
stycznego. W związku z tym, aby spopularyzować działalność galicyjskiego polityka 
Semena Wityka (założyciela Ukraińskiej Socjaldemokratycznej Partii Galicji i Buko-
winy oraz przywódcy jej skrzydła, które współpracowało z PPS), w 1903 r. Seelieb 
wydał na własny koszt publicystyczną pracę Wityka Do sytuaciji [Do sytuacji], po-
święconą reformie prawa wyborczego. Również polska prasa w 1906 r., w szczegól-
ności lwowskie „Słowo Polskie”, donosiła o kampanii Artura Seelieba na kandydata 
socjalistów w przededniu wyborów do Sejmu12.

7 Tutaj i dalej przetłumaczone z ukraińskiego przez Autorkę.
8 Артур Зеліб, Листи до Франка, URL: http://www.franko.lviv.ua/istoryky/franko-let-

ters/1638/1638_0176.JPG].
9 Що нас губить, „Іскра” 1905, ч. 1.
10 Jarosław, „Słowo Polskie” 1904, nr 494.
11 Nowy redaktor, „Słowo Polskie” 1904, nr 502.
12 Poseł Grek przed wyborcami, „Słowo Polskie” 1906, nr 17; Socjalizm na wsi, „Słowo Polskie” 

1906, nr 27.
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Nie mogąc kontynuować studiów we Lwowie, Seelieb został zmuszony do wyjaz-
du za granicę. Z jego listu do Iwana Franki (datowanego na 25 I 1910 r.) dowiadujemy 
się, że na początku zmuszony byłem uciekać do Szwajcarii, od razu pracowałem chłop-
cem w młynie, leżałem w szpitalu, byłem parobkiem w aptece i tylko dzięki moim znajo-
mym (…) uratowałem się13. Dzięki przyjaciołom kontynuował naukę na Uniwersytecie 
w Lozannie, gdzie studiował na Wydziale Filologicznym (szczególnie znaleziono infor-
macje o studencie Arturze Seeliebie z Galicji (wieś Oblaznica) w 43. (1911/1912) i 46. 
(1912/1913) semestrze14. Po ukończeniu studiów pozostał tam jako nauczyciel.

Artur Seelieb był natchnionym popularyzatorem literatury ukraińskiej, wygła-
szał publiczne wykłady o historii i kulturze Ukrainy. To on przyczynił się do opubli-
kowania w 1910 r. w międzynarodowym niemieckim magazynie „Arbeit und Frei- 
heit” (Lozanna) prac Tarasa Szewczenki Zapowit [Testament], Sonce zachodyt’, hory 
czornijut” [Słońce zachodzi, góry czernieją], Tecze woda w synie more [Woda płynie do 
błękitnego morza], przetłumaczonych przez Julię Virginię.

Chcąc szerzej zapoznać niemieckiego czytelnika z twórczością Tarasa Szew-
czenki, Seelieb pragnął opublikować zbiór jego wierszy w języku niemieckim. Po-
prosił niemiecką poetkę Julię Virginię o przetłumaczenie poezji ukraińskiego poety. 
Artur Seelieb uporządkował tłumaczenia szeregu wierszy Szewczenki, napisał jego 
biografię, opowiedział tłumaczce o Ukrainie, zyskując w ten sposób w jej osobie zwo-
lenniczkę sprawy ukraińskiej (a dziś jest Ona dla nas całkiem miła). Virginia zgodziła 
się wziąć udział w tym projekcie, a dzięki ścisłej współpracy z nauczycielem gim-
nazjum stryjskiego Andrijem Mykytiakiem, który poprawił tłumaczenie niemieckie 
pod względem zgodności z oryginałem ukraińskim, w 1911 r. w Lipsku ukazał się 
zbiór Ausgewählte Gedichte von Taras Schewtschenko obejmujący 30 utworów. Je-
stem strasznie dumny i szczęśliwy. Szewczenko, po raz pierwszy pojawi się w prawdzi-
wie poetyckim przekładzie – pisał przy tej okazji Seelieb do I. Franki15. Julia Virginia 
napisała w tej książce dedykację: Herrn Prof. Arthur Seelieb in Freundschaft.

O popularyzacji twórczości Szewczenki przez Seelieba można dowiedzieć się 
z komunikatu „Biułeteń-prohrama Narodnoho Domu w Łozanni” [„Komunikat-pro-
gram Domu Ludowego w Lozannie”] (nr 64, styczeń 1912 r.): 22 stycznia 1912 r. Pro-
fesor Artur Seelieb wygłosił po francusku wykład o Tarasie Szewczence, zilustrował 
go fotografiami i przedstawił najważniejsze daty z życia wybitnego Ukraińca, którego 
przedstawił jako „poetę lirycznego, epickiego i satyrycznego. Profesor określił ponadto 
pozycję 33 milionów Ukraińców jako „bardzo zasłużonych dla Europy i jej kultury”, 
podkreślając „aktywność tego ludu we wszystkich dziedzinach życia duchowego”16.

Na szczególną uwagę zasługuje przekład A. Seelieba na język niemiecki powieści 
Szewczenki Chudożnyk [Artysta], wydanej w Lipsku w 1912 r. (Taras Schewtschenko. 
„Der Künstler”. Autobiographischer Roman. Übersetzt von Arthur Seelieb, Leipzig 

13 Артур Зеліб, Листи до Франка, URL: http://www.franko.lviv.ua/istoryky/franko-let-
ters/1638/1638_0178.JPG].

14 Catalogues et listes d’étudiant-e-s de l’Université de Lausanne. URL: https://uniris.unil.ch/
pandore/notice/catalogues-etudiants-unil/.

15 Артур Зеліб, Листи до Франка, URL: http://www.franko.lviv.ua/istoryky/franko-let-
ters/1638/1638_0178.JPG].

16 Н. Рокіцька, Den Toten, den Lebenden und den Ungeborenen, meinen Landsleuten…, 
Тернопіль 2014, с. 28.
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1912). Był on szeroko opisywany w prasie niemieckiej, a „Leipziger Tageblatt”, 
„Leipziger Volkszeitung”, „Berliner Börsen-Courier” i inne periodyki publikowały 
pochwalne recenzje książki. A. Seelieb zapoczątkował zaznajamianie zagraniczne-
go czytelnika z prozą T. Szewczenki, otworzył nieznane dotąd karty jego biografii. 
Wstępny artykuł do tego wydania napisała Julia Virginia, która zainicjowała publika-
cję dzieła w języku niemieckim.

Artur Seelieb był wielkim wielbicielem i propagatorem twórczości Iwana Fran-
ki: Pamiętam Pana z wielkim zaszczytem jako charyzmatycznego człowieka, bojow-
nika oddanego najwyższym ideałom Europy i wielkiego pisarza, potężnego poety17. 
Na początku 1910 r. Seelieb wygłosił wykład o pracy Iwana Franki w polskim kół-
ku w Lozannie. Tak o tym pisał: Być może zainteresuje Pana wiadomość, że czytałem 
niedawno wykład o Panu w kręgu Polaków w Lozannie. Niestety, mogłem rozmawiać 
tylko o drobnej poezji – nie było czasu na wiersze i prozę. I tak wrażenie było mocne. 
Wszyscy obecni krzyczeli: „A więc to jest ten genialny poeta «Polakożerca» i szczery 
patriota i nic więcej, a nie napisał ani jednej zwrotki, której każdy z nas by nie podpi-
sał”. Dziwne było dla mnie, jak ci nawet najbystrzejsi Polacy nie mieli o Panu pojęcia 
i jak Pana obrazili swoim ciasnym osądem. Dlatego bardzo się ucieszyłem, że ten wy-
kład (przeczytałem ponad 20 Pańskich wersetów) został przyjęty z ciepłym aplauzem, 
a jeszcze zostałem poproszony o drugi. Wygłoszę go prawdopodobnie w lutym i wyjdę 
z innego punktu. Pogrupuję: Wasze wiersze według treści: relacje z Polską (bardzo ich 
to interesuje) – poglądy na temat sztuki, na temat religii (na tle przytoczę m.in. legendę 
o Chrystusie, który spadł z drzewa krzyża) itp. Zachęceni tym odczytem, poprosili mnie 
o czytanie regularnego kursu o piśmiennictwie ukraińskim 2 razy w tygodniu i zgodzi-
łem się, chociaż wiem, że nic nie wiem; ale wciąż wiem od nich więcej18.

To właśnie Artur Seelieb opublikował nekrolog po śmierci Iwana Franki w „Ga-
zette de Lausanne”: Literatura ukraińska straciła ostatnio największego poetę, jakie-
go miała od śmierci Szewczenki. Iwan Franko zmarł we Lwowie 18 marca [zła data 
w nekrologu – N.K.]: jeden z najszlachetniejszych przedstawicieli narodu ukraińskiego 
opuścił świat razem z nim...

W lipcu 1915 r. w Lozannie ukazał się pierwszy numer ilustrowanego czasopi-
sma „La Revue Ukrainienne”, redagowanego przez Artura Seelieba. Pismo było jed-
nym z ukraińskich czasopism obcojęzycznych, wydawanych przez Związek Wyzwo-
lenia Ukrainy w celu propagowania kwestii ukraińskiej w krajach Ententy.

Seelieb ubolewał, że pierwszy numer pisma nie mógł ukazać się zgodnie z za-
mierzeniami – w wyniku okupacji Galicji przez armię carską i zniszczenia bibliotek 
Ukraińcy zostali niemal całkowicie pozbawieni źródeł niezbędnych do jakiejkolwiek 
poważnej pracy za granicą. Ponadto zatrzymano rękopisy wysyłane do Wiednia, 
Pragi i innych europejskich ośrodków koncentracji ukraińskiej emigracji politycznej. 
Redakcja została pozbawiona możliwości operowania danymi z różnych dziedzin 
ukraińskiego przemysłu oraz dostępu do materiałów towarzystw naukowych, co 
również hamowało rozwój badań naukowych19.

17 Артур Зеліб, Листи до Франка, URL: http://www.franko.lviv.ua/istoryky/franko-let-
ters/1638/1638_0175.JPG].

18 Артур Зеліб, Листи до Франка, URL: http://www.franko.lviv.ua/istoryky/franko-let-
ters/1638/1638_0179–180.JPG].

19 A. Seelieb, Notre programme, „La Revue Ukrainienne” 1915, nr 1, s. 3-4.



Nadija Kulesza 184

Pierwsze dwa numery czasopisma zostały wydrukowane w nakładzie 7 tys. eg-
zemplarzy i rozprowadzone „na całym świecie”20. Sześć numerów pisma ukazało się 
w 1915 r. w błyszczącej kolorowej okładce na papierze wysokiej jakości, co sugeruje 
zarówno dostępność środków na tak kosztowny druk, jak i duże zainteresowanie 
problematyką ukraińską w Europie. Warto wspomnieć, że przekładów na język fran-
cuski dokonał francuski publicysta Gilbert Brocher, wielki sympatyk ukraińskiego 
ruchu wyzwoleńczego, a część tekstów przetłumaczył Artur Seelieb.

W artykule programowym czasopisma Seelieb podkreślił, że jedynym celem 
pisma jest popularyzacja ukraińskiej problematyki, dostarczanie wyczerpujących 
informacji o ukraińskiej historii i literaturze, ponieważ dla większości ludzi w Euro-
pie Ukraina jest krajem nieznanym. Konieczne jest, aby powojenna polityka krajów 
Europy Środkowej uwzględniała postulaty wszystkich narodów uciskanych. Ponie-
waż kwestia ukraińska jest na porządku dziennym, trzeba ją rozwiązać i tylko wtedy 
Ukraina będzie mogła w pełni rozwinąć wszystkie swoje możliwości. Redaktor pod-
kreślił, że nie będąc Ukraińcem, chroni swoją publikację od podejrzeń o szowinizm 
i ofiaruje braterskie wsparcie wszystkim uciskanym narodom Rosji. Na końcu arty-
kułu programowego Seelieb zaapelował do wszystkich wolnych narodów o pomoc 
dla Ukrainy w jej walce wyzwoleńczej: Dwudziesty wiek będzie wiekiem narodów. 
Niech wolne narody pomogą zniewolonej Ukrainie zerwać kajdany! Koniec Wielkiej 
Wojny musi być początkiem nowej ery sprawiedliwości i braterskiej miłości21.

W pierwszym numerze nowego czasopisma Seelieb zaczął zapoznawać czytel-
ników z eksploracją własnego autorstwa, dotyczącą specyfiki przyrody i geografii 
Ukrainy, cech antropologicznych, językowych, etnicznych i psychologicznych Ukra-
ińców22. Autor z miłością opisał swoją ojczyznę, opowiadając o baśniowym świecie 
bogatej ukraińskiej przyrody: bezkresnych stepach Południa, pięknie Podola, zagad-
kowości Karpat, tajemnicach bagien pod Pińskiem, majestacie dwóch największych 
rzek Ukrainy – Dniepru i Dniestru. Zwrócił szczególną uwagę na opowieści o swojej 
rodzinnej Galicji, wymieniając najbarwniejsze miasta regionu, na czele ze Lwowem 
– stolicą Galicji, wyjaśnił pochodzenie nazwy ukraińskiego centrum kultury. Artykuł 
został zilustrowany zdjęciami krajobrazów karpackich, bystrza Dniepru, bagien Po-
lesia, widokiem Przemyśla z lotu ptaka.

Zgodnie z deklarowanym programem czasopisma Seelieb zapoznał czytelników 
z historią i kulturą Ukrainy, podkreślając tożsamość ukraińskiej grupy etnicznej. Tak 
więc począwszy od pierwszego numeru, kontynuował artykuł M. Kostomarowa Dwi 
ruśki narodnosti [Dwie narodowości ruskie] we francuskim tłumaczeniu G. Brochera, 
wskazując w przypisie na ironię tytułu, gdyż M. Kostomarow opublikował tę broszu-
rę, aby określić różnicę między Rosjanami a Ukraińcami. Redaktor zauważył: Chociaż 
praca ta, zgodnie z nowymi wynikami badań historycznych, wymaga uzupełnienia, 
wciąż pozostaje unikalna i interesująca23.

Podkreślając ogromną rolę swego rodzaju akademii nauk narodu ukraińskie-
go – Towarzystwa Naukowego im. T. Szewczenki, Seelieb opublikował na łamach 

20 А. Животко, Історія української преси, Київ 1999, с. 256-257.
21 A. Seelieb, Notre programme, „La Revue Ukrainienne” 1915, nr 1, s. 3-4 (tu i dalej przetłu-

maczone z francuskiego przez Autorkę.).
22 A. Seelieb, L’Ukraine et les Ukrainiens, „La Revue Ukrainienne” 1915, nr 1-3.
23 Nicolas Kostomaroff, Deux nationalités russes, „La Revue Ukrainienne” 1915, nr 1, s. 28.
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czasopisma obszerny materiał Eugeniusza Baczyńskiego Société Scientifique Tarass 
Chevchenko à Lemberg (1915, nr 1), w którym autor podkreślał, że Towarzystwo we 
Lwowie skupia wybitnych przedstawicieli ukraińskiego ruchu narodowego z całej 
Ukrainy. Szczegółowy artykuł Wołodymyra Doroszenki Les partis politiques dans 
l’Ukraine russe (1915, nr 1) poświęcony był zagadnieniu organizacji ukraińskiego ru-
chu narodowo-wyzwoleńczego od pierwszej ćwierci XIX wieku, gdzie autor zwrócił 
uwagę czytelników na fakt, że ukraińska idea i polityczne aspiracje Ukrainy powstały 
na długo przed zniszczeniem hetmanatu i podbojem Ukrainy przez Moskwę.

Dowodem nieodpartego pragnienia wolności, bohaterstwa i oddania w walce o nie-
podległość narodu ukraińskiego był opublikowany przez Seelieba w sierpniowym nu-
merze pisma artykuł E. Baczyńskiego o legendarnym legionie Ukraińskich Strzelców 
Siczowych – La legion ukrainienne de volontaires en Galicie – jedynej ukraińskiej naro-
dowej ochotniczej formacji wojskowej, która miała niezaprzeczalne znaczenie dla przy-
wrócenia ukraińskich tradycji wojskowych i rozwoju ukraińskiego patriotyzmu.

Plany redaktora wykraczały poza wydawanie czasopisma, o czym świadczył 
apel Seelieba i Baczyńskiego do czytelników o stworzenie biblioteki-archiwum, które 
powinno być niezależną i odrębną instytucją przy czasopiśmie, mającą na celu rozwój 
badań nad Ukrainą w Europie w różnych aspektach. Przyczyną utworzenia przez gru-
pę Ukraińców biblioteki-archiwum w Lozannie były prześladowania wszelkich prze-
jawów życia narodowego w Rosji, niszczenie ukraińskich zabytków kultury w Galicji 
i na Bukowinie po wkroczeniu do nich wojsk rosyjskich oraz niepewność sytuacji 
Ukraińców po wojnie. Biblioteka-archiwum miała stać się swoistą instytucją kultural-
ną wspierającą i pośredniczącą w pracy ukraińskich emigrantów politycznych oraz 
okazją dla obcokrajowców do studiowania ukraińskiej kultury i historii. Archiwum 
miało być nie tylko ośrodkiem przechowywania dokumentów ukraińskich, ale tak-
że dokumentów wszystkich ludów uciskanych, zwłaszcza tych, które mają stosunki 
z Ukraińcami i innymi ludami zniewolonymi przez Rosję24.

Część literacka pisma reprezentowana przez odrębne prace piśmiennictwa ukra-
ińskiego, miała pomóc w uzyskaniu całościowego spojrzenia czytelników na Ukraiń-
ców. I tak w pierwszym numerze Seelieb przedstawił opowiadanie Wasyla Stefanyka 
Weczirnia hodyna [Godzina wieczorna] (w wersji francuskiej – Crepuscule [Zmierzch]) 
w jego własnym tłumaczeniu na język francuski. Jak zaznaczył tłumacz w notce do 
publikacji, opowiadanie jest napisane w formie miniatury literackiej, która trafia 
w gusta współczesnego ukraińskiego czytelnika. Miniatura to raczej impresjonistycz-
ny szkic niż narracja literacka. Seelieb porównał miniatury Stefanyka z arcydzieła-
mi francuskiego poety symbolisty T. Gauthiera Emalia i kamelie: – Jedno znaczenie, 
dźwięk i doskonała harmonia myśli25. Seelieb obiecał poświęcić w najbliższej przyszło-
ści specjalne studium twórczości Stefanyka.

Artur Seelieb był dobrze zaznajomiony z literaturą ukraińską, toteż publikacje 
w „La Revue Ukrainienne” miały na celu przybliżenie czytelnikowi francuskojęzycz-
nemu dzieł, z których oprócz podziwiania kunsztu autora, można było dowiedzieć 
się o życiu Ukraińców. Najwyraźniej w związku z tym wybrał do publikacji we wrze-
śniowym numerze (nr 3) opowiadanie Wiaczesława Potapenki Na nowi hnizda [Do 
nowych gniazd], w którego talencie Iwan Franko dostrzegał pokrewieństwo z My-

24 E. Batchinski, A. Seelieb, Appel, „La Revue Ukrainienne” 1915, nr 2, s. 73-74.
25 V. Stefanyk, Crepuscule, „La Revue Ukrainienne” 1915, nr 1, s. 24-27.
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chajłem Kociubynśkim. Potapenko opisał fenomen powstania Zielonego Klina na 
Dalekim Wschodzie – nowej Ukrainy dla Ukraińców, którzy w XIX wieku z powodu 
braku ziemi w ojczyźnie masowo przenosili się do odległego Amuru.

Nieprzypadkowo ukazał się esej Ludwiga Ganghofera Kim jest Ukrainiec?, w któ-
rym w drugim (sierpniowym) numerze pisma przedstawiono wrażenia o Ukraińcach 
tego niemieckiego pisarza. Prawdopodobne jest, że tłumaczenia z języka niemieckie-
go na francuski dokonał sam Seelieb.

Seelieb przedstawił w czasopiśmie działy tematyczne: „Revue des Revues”, 
„Bibliographie”, „Chroniques”, „Documents”, mające na celu informować o Ukrainie 
i Ukraińcach na podstawie materiałów drukowanych.

Recenzje „Revue des Revues” zawierały aktualne materiały z prasy europejskiej, 
głównie te, które dotyczyły ukraińskiej historii, kultury i języka. Recenzje zamiesz-
czano pod tytułami: „Presse romande”, „Presse espagnole”, „La presse en France et 
l’Ukraine”, „La presse en Italie et l’Ukraine”, „Liste des principaux articles anglais 
concernant l’Ukraine”.

Sekcja „Bibliografie” była znacząca w prezentowanym czasopiśmie. Tu m.in. 
ukazały się recenzje Wasyla Panejki książek S. Tomasziwskiego Die Weltpolitische 
Bedeutung Galiziens oraz Die Schaffung einer ukrainischen Provinz in Oesterreich My-
chajła Łozyńskiego.

Promując ukraińską prasę za granicą, „La Revue Ukrainienne” stale informo-
wała czytelników o nowych czasopismach wydawanych przez ukraińskie instytucje, 
propagujące kwestie ukraińskie za granicą. W szczególności donoszono o czasopi-
smach „Ukrainische Nachrichten”, „Ukrainisches Korrespondenzblatt” i „Ukrainische 
Rundschau”, wydawanych w Wiedniu, oraz o gazecie „L’Ukraine”, która ukazywała 
się w Lozannie pod redakcją Wołodymyra Stepankiwskiego.

Artur Seelieb, który był bardzo entuzjastycznie nastawiony do publikacji czaso-
pisma „La Revue Ukrainienne”, spotkał się też z wieloma atakami.

Już w drugim numerze pisma Seelieb był zmuszony wyjaśnić, że jego program cza-
sopisma polegał na naukowym informowaniu Europy o Ukraińcach, ich wartościach 
kulturowych i aspiracjach, a nie skupiać się na pochodzeniu redaktora, jego zasadach 
i przynależności partyjnej. Po ukazaniu się pierwszego numeru pisma redaktor został 
zaatakowany ze wszystkich stron i oskarżony o to, że nie jest Ukraińcem, co dopro-
wadziło do różnych spekulacji. Seelieb zapewniał, że jest zagorzałym polskim patriotą, 
ale wspiera tych Polaków, którzy widzą Polskę w jej etnicznych granicach. Jeśli chodzi 
o Ukraińców, to urodziłem się w ich kraju i znam ich od dzieciństwa. W miarę jak moja 
wiedza o nich rosła, rosło też moje współczucie dla nich. Rzadkie cechy fizyczne i intelek-
tualne, wielkość i szlachetność duszy, z jaką bohatersko walczą o swój kraj, napełniały 
mnie coraz większym podziwem. Żal mi było widzieć, jak ten wielki skarb jest ukryty przed 
ludzkością… Cieszę się, że mogę służyć ich słusznej sprawie i pomóc Europie zobaczyć ten 
skarb26. Seelieb wyjaśnił, że nie ma konfliktu między jego polskim patriotyzmem a sym-
patią do Ukraińców, bo poczucie sprawiedliwości, które stawia ponad wszystko, każe mi 
przyznać, że często jesteśmy niesprawiedliwi wobec Ukraińców i wyrządziliśmy im dużo 
krzywdy. Gdyby moja praca była użyteczna dla Ukrainy, rekompensowałaby tylko część, 
przynajmniej minimum tego zła27. Podsumowując, podkreślił swoje mocne przekona-

26 A. Seelieb, Déclaration, „La Revue Ukrainienne” 1915, nr 2, s. 75-76.
27 Ibidem, s. 76.
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nie, że braterstwo obu narodów (polskiego i ukraińskiego) jest absolutną konieczno-
ścią i jedynym solidnym fundamentem lepszej przyszłości dla obu. Ale braterstwo jest 
możliwe tylko między równymi sobie, ale nie między zniewolonymi a gnębicielami28.

Ostatecznie Artur Seelieb został oskarżony o proniemiecką postawę pisma ze 
względu na jego niemieckie pochodzenie, a publikacje skierowane przeciwko rosyj-
skiemu szowinizmowi uznano za tendencyjną orientację antyrosyjską, co stwarzało 
problemy z dostępem pisma do Francji – sojusznika Rosji29. Oburzony oskarżeniem 
o przekupstwo Seelieb oświadczył: Od dawna przysięgałem służyć jednemu władcy, 
a tym władcą jest moje sumienie, a moim ideałem jest braterstwo narodów. Nie pobieram 
wynagrodzenia od Ukraińców, w obronie których stoję, a w dniu, gdy zobaczą we mnie 
kogoś innego niż przyjaciela, zostawię ich30. Zaprzeczając podejrzeniom o proniemiecką 
postawę, Seelieb musiał się usprawiedliwić: Nigdy nie ukrywałem uczucia głębokiego 
szacunku i podziwu dla Francji i ducha francuskiego i wiem, że jestem mu wdzięczny. 
Poza tym nie ma sensu wierzyć, że kiedykolwiek mógłbym życzyć zła Francji… Nie obwi-
niam tych, którzy mnie obwiniają; ale żałuję niektórych moich przyjaciół ze Szwajcarii 
i Francji… Jak oni, którzy znają mnie osobiście od dziesięciu lat, znają moją przeszłość, 
jak mogliby we mnie wątpić? Kiedy wiele lat temu zacząłem propagandę na rzecz Ukra-
iny z własnymi ograniczonymi środkami, czy Niemcy płacili mi również za pracę prze-
ciwko sojusznikom? Nie, tak jak dzisiaj, myślałem tylko o Ukrainie. Dziś moim celem nie 
jest atak na Rosję, ale chęć szerzenia prawdy31. Podkreślił też: „La Revue de Ukrainienne” 
nie ma innego celu, jak tylko dać możliwość dowiedzenia się więcej o Ukrainie. A jeśli 
niektóre z przedstawionych faktów są przeciwko Rosji, to nie moja wina. Nie redaguję, 
aby zadowolić Niemców, ale tylko w interesie sprawiedliwości, Ukrainy i całej ludzkości32.

Istotne znaczenie dla scharakteryzowania proukraińskich przekonań Seelieba 
miał jego artykuł o Mychajle Drahomanowie, poświęcony 20. rocznicy jego śmierci 
i pamięci Mychajły Pawłyka (zmarł w styczniu 1915 r.). Określając drugą połowę XIX 
wieku początkiem nowej ery dla Ukrainy, Seelieb nazwał wybitnymi jej przedsta-
wicielami Iwana Frankę w dziedzinie literatury i krytyki, Mychajłę Hruszewskiego 
w dziedzinie historii, Stepana Smal-Stockiego w dziedzinie filologii, Stepana Rudnyć-
kiego w dziedzinie geografii i Mychajłę Łozyńskiego w dziedzinie dziennikarstwa. Ale 
u początków tej nowej ery dla Ukrainy stała majestatyczna i dumna postać Mychajły 
Drahomanowa33. Analizując poglądy Drahomanowa na federalizm jako ucieleśnienie 
narodowej autonomii Ukrainy (zarówno w imperium rosyjskim, jak i austro-węgier-
skim), Seelieb wspomniał o tekstach, które świadczą o Drahomanowie jako przeciw-
niku politycznej niezależności Ukrainy34. Jako konsekwentny obrońca suwerenności 
Ukrainy Seelieb, uważał: Drahomanow, mimo realistycznego i pozytywistycznego 
umysłu, nie był w stanie pozbyć się choroby zwanej „rodziną braterskich ludów sło-
wiańskich”, która w tamtych czasach intrygowała wiele umysłów (a wśród nich takie 
28 Ibidem.
29 В. Соколов, Українсько-французькі зв’язки у сфері культури, „Вісник Книжкової 

палати” 2010, № 6, с. 42-45.
30 A. Seelieb, A ceux qui m’en veulent, „La Revue Ukrainienne” 1915, nr 3, s. 137.
31 Ibidem, s. 138.
32 Ibidem.
33 A. Seelieb, Le maitre et son disciple: M. Dragomanoff, „La Revue Ukrainienne” 1915, nr 3,  

s. 151–152.
34 Ibidem, s. 158.
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wybitne postacie ukraińskie, jak Szewczenko, Kostomarow, Kulisz), aż bieg wydarzeń 
i naukowe badanie historii potwierdziły niepowodzenie tego mistycznego braterstwa 
i dowiodły absolutnej konieczności politycznej niezależności narodu dla jego rozwoju35.

Niestety, czytelnikom udało się zapoznać jedynie z pierwszą częścią artykułu 
Seelieba o Drahomanowie. Publikacja nie była bowiem kontynuowana. Seelieb zre-
zygnował ze stanowiska redaktora, a jego nazwisko nie pojawiało się już na łamach 
magazynu. Wygląda na to, że całkowicie zaprzestał współpracy z czasopismem „La 
Revue Ukrainienne”.

Po opublikowaniu pierwszych trzech numerów magazynu Artur Seelieb został 
zmuszony do rezygnacji ze stanowiska redaktora, a redakcją kierował „komitet ukra-
iński”, na czele którego stał Jewhen Baczyński, nie zdradzając deklarowanego progra-
mu pisma. Do końca 1915 r. ukazały się trzy kolejne numery „La Revue Ukrainienne”, 
a po rocznej przerwie ukazał się w 1917 r. ostatni, siódmy numer. Pomimo krótkiego 
istnienia i niewielkiej liczby wydań, znaczenie tego pisma w propagowaniu kwestii 
ukraińskiej we francuskojęzycznym (i nie tylko) świecie nie ma sobie równych, gdyż 
było źródłem informacji o Ukrainie i Ukraińcach. Wśród czytelników tego pisma byli 
m.in. Georgij Plechanow36, który przebywał w Szwajcarii w czasie I wojny światowej 
oraz Romain Rolland, który interesował się przyszłością Polski i Galicji Wschodniej37.

Obecnie nie dysponujemy informacjami, dotyczącymi dalszej współpracy Artura 
Seelieba z prasą ukraińską. Tylko jedną wzmiankę o nim z tych czasów, związaną z lite-
raturą ukraińską, znajdujemy w liście Rollanda z 17 XI 1921 r.: Teraz czytam (w tłuma-
czeniu na język niemiecki) autobiograficzną powieść znanego ukraińskiego poety Tarasa 
Szewczenki, który zmarł ok. 1860 r. i który z 47 lat życia spędził tylko 9 lub 10 lat na wol-
ności, bo do 20 roku życia był chłopem pańszczyźnianym, a potem wysłano go na Syberię. 
Powieść ta została przetłumaczona i wydana w języku niemieckim przez Polaka Artura 
Seelieba, to socjalista, profesor w Lozannie i bardzo nieszczęśliwy38.

Ograniczając się w naszym artykule do badania działalności Seelieba tylko w pra-
sie ukraińskiej, przypomnijmy więcej faktów z jego późniejszego życia. W 1923 r. 
Seelieb przeniósł się do Polski, od 1925 r. do Zakopanego, gdzie poświęcił się pracy 
edukacyjnej. Aktywnie angażował się w działalność społeczną – został dyrektorem 
Towarzystwa Przyjaciół Zakopanego, w 1930 r. pod jego kierownictwem w miejsco-
wym gimnazjum powstało stowarzyszenie Ligi Morskiej i Rzecznej. W 1930 r., jako 
uznany meloman, przyczynił się do powstania orkiestry symfonicznej w Zakopanem, 
w skład której wchodziło ponad 200 muzyków. W latach 1938–1939 redagował 
dwutygodnik „Zakopane”, poświęcony problematyce Zakopanego, Tatr i Podhala, łą-
cząc redagowanie pisma z publicystyką.

Warto również wspomnieć o innym polu działalności Seelieba, która charak-
teryzowała jego aktywną postawę życiową – był jednym z czynnych zwolenników 
35 Ibidem, s. 159.
36 Georgij Plechanow – rosyjski publicysta, filozof, rewolucjonista, teoretyk marksizmu. 

W domu Plechanowa w St. Petersburgu są przechowywane pierwsze numery „La Revue 
Ukrainienne”, zob.: Г. Цвенгрош, За вільну і незалежну: Українське питання у Швейцарії 
періоду Першої світової війни, „Дзвін” 1992, № 3/4, s. 117.

37 W liście z 5 X 1915 r. Romain Rolland napisał ze Szwajcarii, że Lozanna staje się centrum 
propagandowych czasopism uciskanych (i często wrogo nastawionych do siebie) narodów: 
Polaków, Ukraińców...”, zob.: Г. Цвенгрош, За вільну..., s. 117.

38 Ibidem..., s. 120.
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ruchu trzeźwości w Galicji Wschodniej39. We wrześniu 1925 r. wziął udział w VI Pol-
skim Kongresie Antyalkoholowym, a ówczesna prasa polska wielokrotnie publiko-
wała jego prace na ten temat.

W czasie II wojny światowej Seelieb pracował jako nauczyciel w tajnym gimna-
zjum w Zakopanem, uczył niemieckiego, francuskiego i łaciny40, po wojnie przeniósł 
się do Więcborka, gdzie w sierpniu 1946 r. (w tym czasie miał 68 lat!) decyzją kurato-
ra został mianowany dyrektorem liceum imienia Janusza Korczaka41. Wierny swoim 
przekonaniom, Artur Seelieb – „wielki propagandysta trzeźwości” – przyczynił się do 
powstania Koła Abstynentów przy liceum42.

Na nagrobku Artura Seelieba na cmentarzu miejskim w Więcborku, gdzie po-
chowany jest obok Niny Wizewskiej, widnieją słowa: „Pierwszy dyrektor Liceum 
w Więcborku. Oboje byli samą dobrocią”43. 
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Abstract

Artur Seelieb (1878–1958)  
as a publicist and popularizer of Ukrainian culture

The purpose of this article is to complement the biography of Artur Seelieb – Po-
lish educator, translator, editor and social activist – by adding facts about his activities 
in the Ukrainian press. Born in Eastern Galicia, full of love for his country and the Ukra-
inian people whom he grew up with, Artur Seelieb spent a part of his life propagating 
the Ukrainian issues in Europe, especially in German- and French-speaking countries. 
In his university years A. Seelieb was an editor of the Ukrainian socialist newspapers 
for adolescents in Galicia. During his stay in Switzerland, he took part in translating 
and publishing the works of Taras Szewczenko in German and introducing the Polish 
people living in Switzerland to the works of Iwan Franko. His invaluable contribution 
to the Ukrainian press was the magazine ‘La Revue Ukrainienne’, which he edited in 
1915. In order to promote the Ukrainian issues in the countries comprising Entente, 
the magazine published articles of the socio-political nature, local history, literary and 
scientific criticism, as well as analytical reviews of publications in the European press, 
bibliographical materials and announcements of Ukrainian magazines and books in 
foreign languages. The first story published in the magazine was a short story of Wasyl 
Stefanyk ‘Godzina wieczorna’, published in French (translated by A. Seelieb).

Key words: 
Galicia, Ukrainian foreign-language press
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Wieś Potakówka z lat 1786–1789  
w świetle tzw. Metryki Józefińskiej...

Przyczynek do historii miejscowości

Streszczenie

Wieś Potakówka stanowi bardzo ciekawy przykład braku jakichkolwiek zmian 
zachodzących w systemie społeczno-gospodarczym Galicji, znajdującej się pod ko-
niec XVIII w. pod zaborem austriackim. Dzięki sporej liczbie zachowanych mate-
riałów archiwalnych udało się odtworzyć we wspomnianym okresie zagadnienia 
gospodarcze oraz położenie mieszkańców w systemie prywatnej wsi pańszczyź-
nianej. Przedstawiono strukturę zawodową, układ przestrzenny miejscowości, 
strukturę użytków (ról, łąk i lasów). Poprzez porównanie stanu z lat 1785–1789 
nie stwierdzono wyraźnych, a nawet żadnych symptomów poprawy sytuacji go-
spodarczej. Poruszono sprawy wpływu terenu, układu sieci wodnej i glebowej na 
życie gospodarcze Potakówki. Artykuł stanowi także ciekawy przyczynek dla ge-
nealogów. Równocześnie przybliża jedynie niewielki fragment dziejów małej ga-
licyjskiej wsi.

Słowa kluczowe:
Potakówka, dominium Tarnowiec, Ewaryst Andrzej Kuropatnicki, Metryka Józefińska

Wieś Potakówka położona jest w odległości 12 kilometrów od Jasła w gminie 
Tarnowiec. Otoczona jest z trzech stron lasami, przez które graniczy z są-
siednimi miejscowościami: na północy z Brzezówką i Tarnowcem, na wscho-

dzie z Jedliczem, na południu z Wrocanką i Chlebną. Przepływa przez nią kilka poto-
ków. Najprawdopodobniej stąd powstała jej nazwa, mająca charakter topograficzny1.

1 W. Lubaś, Nazwy miejscowe powiatu jasielskiego [w:] Studia z dziejów Jasła i powiatu jasiel-
skiego, red. J. Garbacik, Kraków 1964, s. 585.
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Potakówka powstała jako wieś na początku XVI wieku. Nie ma o niej wzmia-
nek w spisie księgi uposażeń Jana Długosza. W roku 1581 należała do Jana Herburta 
i miała 2 łany kmiece, 1 rolę czynszową, 2 komorników z bydłem, 1 komornika bez 
bydła, 1 rzemieślnika2.

W XVIII w. miejscowość Potakówka należała do rodziny Kuropatnickich. Przed-
ostatni przedstawiciel rodziny Kuropatnickich w linii męskiej, Ewaryst Andrzej Ku-
ropatnicki3 ok. 1780 r. był właścicielem wsi: Tarnowiec, Sądkowa, Brzezówka, Pota-
kówka, Chlebna, Wrocanka, Grabie, Pietrówka (Piotrówka). Wchodziły one wszystkie 
w skład dominium Tarnowiec4. Spis ten dotyczy najprawdopodobniej okresu sprzed 
1777 r., kiedy to Ewaryst Andrzej Kuropatnicki zakupił wieś Lipinki. Należały też do 
niego w tym okresie części wsi: Chlebna, Grabie, Gliniczek, Umieszcz, Gąsówka, Do-
brucowa, Czeluśnica, Glinik Polski, Łubno Szlacheckie, Łubno Opace, Łajsce5.

Na skutek pierwszego rozbioru Polski Jasło, region jasielski, w tym także i Pota-
kówka, weszły pod panowanie austriackie. W wyniku zmian administracyjnych Jasło 
z całym rejonem przydzielono początkowo do województwa krakowskiego, a na-
stępnie od 1774 r. do cyrkułu pilzneńskiego dystryktu krośnieńskiego. Po kolejnym, 
nowym podziale administracyjnym w 1782 r. utworzono cyrkuł z siedzibą w Dukli, 
obejmujący terytorialnie również Jasło. Kolejna zmiana nastąpiła w 1791 r., kiedy 
siedzibę tego urzędu przeniesiono z Dukli do Jasła6.

W wyniku reform cesarza austriackiego Józefa II w stosunkach wiejskich po-
wstał podział na nową jednostkę terytorialną władzy administracyjnej – tzw. domi-
nium, składającą się z jednej lub kilku wsi należących do tego samego właściciela. 
Właściciel dominium mógł sprawować samodzielnie swoje funkcje administracyj-
no-polityczne i sądownicze wobec chłopów, ale tylko pod warunkiem posiadania 
urzędniczego wykształcenia i poddania się specjalnemu egzaminowi. Jeśli nie odpo-
wiadał tym wymogom, mógł wówczas działać tylko poprzez egzaminowanego justy-
cjariusza w sprawach sądownictwa cywilnego dla ludności zamieszkałej na obszarze 
dominium oraz przez egzaminowanego mandatariusza. Jego kompetencje obejmo-
wały sprawy wynikłe ze stosunku poddańczego, sprawy administracyjne, wojsko-
we, skarbowe oraz drobne przestępstwa. Często oba stanowiska łączono w jednej 
osobie, mianowanej, odwoływanej oraz utrzymywanej przez właściciela dominium. 
Egzaminowały ich zaś i zatwierdzały władze austriackie, przed którymi byli odpo-
wiedzialni za swoje czynności urzędowe7. Ewaryst Kuropatnicki zmarł w 1788 r. 
w trakcie sporządzania dokumentacji do Metryki Józefińskiej. Mandatariuszem i ple-

2 W. Sarna, Opis powiatu jasielskiego, Jasło 1908, s. 344.
3 Ewaryst Andrzej Kuropatnicki (1734–1788) – hrabia, kasztelan buski, bełski, nieprzeciętna oso-

bowość Oświecenia: geograf i heraldyk, fundator renowacji kościoła w Lipinkach, mieszkaniec 
Lipinek i Tarnowca, bibliofil, autor dzieła Geografia albo dokładne opisanie Królestw Galicji i Lo-
domerii. Opracował też herbarz pt. Wiadomość o klejnocie szlacheckim oraz herbach domów szla-
checkich w Koronie Polskiej i Wielkim Księstwie Litewskim. Zob. S.J. Górczyński, Ewaryst Andrzej 
Kuropatnicki [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XVI, Warszawa 1971, s. 251-252.

4 Lwowska Naukowa Biblioteka im. W. Stefanyka NAN Ukrainy, Oddział Rękopisów, Zespół 
(fond) 141, Zbiór Aleksandra Czołowskiego, Dział (opis) I, 2429, Kataster właścicieli dóbr 
w Galicji ok. 1780 r., s. 623.

5 J. Garbacik, Ostatni kasztelan biecki i jego siedziba w Tarnowcu [w:] Studia z dziejów Jasła..., s. 329.
6 J. Buszko, Region jasielski w latach 1772–1859 [w:] Studia z dziejów Jasła..., s. 339.
7 Ibidem, s. 338.
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nipotentem właściciela wsi Potakówka i dominium Tarnowiec był w owym okresie 
Wojciech Lenczowski8.

Jednym z najważniejszych źródeł do historii Galicji pod koniec XVIII w. jest tzw. 
mapa Miega z lat 1779–1783. Jest to źródło tym bardziej cenne, że powstało prawie 
równocześnie z Metryką Józefińską i stanowi z braku innych map jej graficzne uzu-
pełnienie. Mapa Miega to kompletna, wielkoskalowa mapa Królestwa Galicji i Lodo-
merii, przygotowywana od 1775 r., a sporządzona w latach 1779–1783. Od nazwiska 
kierującego pracami zwana potocznie mapą Miega, jest przechowywana w Archi-
wum Wojennym (Kriegsarchiv) w Wiedniu. Składa się ona z 413 wielkoformatowych 
arkuszy oraz kilkudziesięciu arkuszy dodatkowych o łącznej powierzchni 115 me-
trów kwadratowych. Zachowana jest w trzech pełnych egzemplarzach, tj. oryginale, 
czystorysie i kopii. Towarzyszy jej sześć tomów in folio, stanowiących komentarz 
do poszczególnych map, tom kalkulacji topometrycznych oraz wykaz miejscowości 
i osobny spis poprawek nazewnictwa9.

Na mapie wieś Potakówka przedstawiona jest na jednej sekcji nr 77. Zaznaczono 
jeden raz nazwę tejże wsi błędnie jako Potawka. Miejscowość położona była na wzgó-
rzach, otoczona z południa i wschodu przez gęsty las mieszany. Na mapie zaznaczo-
no 61 domów w kolorze czerwonym. Wszystkie zabudowania były drewniane. Jedno 
z nich, największe (karczma?) stoi samotnie przy drodze do Jedlicza. Reszta domów 
była rozrzucona na stokach czterech pagórków, z których spływały potoki. Największe 
zagęszczenie zabudowy było w centralnej części wsi pośród wzgórz oraz na południo-
wym stoku pagórka pomiędzy lasem a Wrocanką. Były one otoczone kolorem zielo-
nym (ogrody?) z namalowanymi konturami w kolorze brązowym (płoty?). Położone 
były one w pobliżu rozgałęzionych czterech strumyków, najczęściej po dwa zabudo-

8 Йосифінська метрика Циркул Дуклянський, Грунтові метрики поземельного 
прибутку, описи земельних границь громади, правила фасіювання нив, сумарії та ін. 
Документи с. Потаківка, СДИА в Львіві, Фонд 19, Опіс II, Oд. 83, п. 1, k. 71, 75.

9 Zob. http://www.iaepan.edu.pl/galicja/index.html [odczyt: 10 VII 2020].

Wieś Potakówka na mapie Miega z lat 1779–1783. Źródło: www.mapire.eu [odczyt 16 VII 2020].
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wania razem. Potoki te i las stanowiły naturalne granice z sąsiednimi miejscowo-
ściami. Na strumykach nie zaznaczono mostów czy brodów. Możliwe, że były one 
płytkie i przejście/przejazd nie stanowił najprawdopodobniej problemu. Północna 
część miejscowości leżąca wzdłuż rozwidlonego strumienia porośnięta była rzad-
kim lasem/krzakami. Istniała gęsta sieć drogowa łącząca się w centrum Potakówki 
– dwie drogi biegnące od strony Jedlicza przez las, kolejna biegnąca z Bud od stro-
ny północnej, następna z kierunku Tarnowiczka. Jedynym traktem nie biegnącym 
w stronę centrum miejscowości była ścieżka od strony Wrocanki przez las, łącząca 
część zabudowań Potakówki leżących na stoku wzgórza tuż przy lesie z tą pierwszą 
miejscowością. Na mapie namalowano dwa przydrożne krzyże: jeden na rozwidle-
niu dróg przy granicy z Budą, a drugi prawie w centrum miejscowości przy drodze 
od strony Jedlicza. W Potakówce w owym okresie nie było żadnych budynków mu-
rowanych ani dworu/dworku czy też dworskich zabudowań10. Informacje na temat 
wsi Potakówka przedstawia również mapa Miega w części opisowej w sekcji nr 77. 
Dowiadujemy się z niej, że miejscowość ta leżała na wzgórzach. Wszystkie cieki wod-
ne (strumyki) płynęły w głębokich rowach. Las tworzyły w większości buki i sosny. 
Trakt z Potakówki do Jedlicza biegnący przez las był w złym stanie z powodu grzą-
skiego terenu, a droga w stronę Chlebnej nieco gorsza przez las, jednak poza lasem 
dobra dzięki twardemu podłożu11.

Przyjrzyjmy się teraz kolejnemu źródłu do historii wsi Potakówka z drugiej po-
łowy XVIII w., jakim jest Metryka Józefińska przechowywana obecnie w Centralnym 
Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie. Pierwszy kataster grun-
towy Galicji, tzw. Metryka Józefińska – powstała na podstawie patentu cesarza Józefa 
II z dnia 12 kwietnia 1785 r. Była podstawą do wymierzenia wysokości podatku grun-
towego. Miała za zadanie zastąpić dawne fasje podatkowe oraz inwentarze ziemskie.

Akta Metryki zawierają opisy granic gmin, protokoły delimitacji, szczegółowy opis 
gruntów, dane co do właścicieli i posiadanego przez nich gruntu, wydajności gruntów, 
spisy budynków, akta podatkowe i wysokość naliczonych podatków, prawidła fasjono-
wania opisujące wszystkie niwy, księgi pomiarów, tabele oszacowania dochodu z lasu, 
konsygnacje rzek i jezior oraz uzyskanych z nich pożytków, konsygnacje pustek chłop-
skich, adnotacje o terminach ugorowania, oszacowanie przychodów z gruntu na okres 
trzech lat, sumariusze: dominikalny i komisji regulacyjnej podające ilość ziemi będącej 
w posiadaniu dworu, Kościoła i gromady, arkusze z obliczaniem wartości pieniężnej 
fasjonowania produktów rolnych, księga ekstraktów zawierająca dane o wielkości 
poszczególnych gospodarstw, sumariusz procentu z przychodu pieniężnego, podają-
cy właściwy wymiar podatku gruntowego12. Metryka Józefińska jest niewyczerpanym 
źródłem dla badań gospodarczych, demograficznych, a w szczególności położenia, wiel-
kości i przychodowości gospodarstw chłopskich w Galicji lat osiemdziesiątych XVIII w. 
Przy braku ksiąg metrykalnych z tego okresu służy też do badań genealogicznych13.

10 www.mapire.eu [dostęp 16 VII 2020].
11 Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779–1786, red. W. Bukowski, B. Dybaś, Z. Noga, 

t. III, cz. A i B, Kraków 2015, s. 220.
12 J. Filozof, Galicyjski kataster podatkowy jako źródło do badania struktury społecznej wsi, „Zeszyty 

Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, Prace Historyczne, z. 132, Kraków 2005, s. 111-112.
13 J. Stoksikówna, Galicyjski kataster gruntowy, jego geneza, dzieje i spuścizna aktowa, „Ar-

cheion”, T. LXIII, Warszawa 1975, s. 187.
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Zachowana dokumentacja Metryki Józefińskiej dla wsi Potakówka zawiera: Opisanie 
Granic Wsi Potakowki z 13 kwietnia 1788 r., Protokoł Fassyonowania Pożytkow z Grun-
tow Wsi Potakowki (po polsku i po niemiecku) z 28 kwietnia 1787 roku, Powszechną 
Konskrypcyę Domow Gromady Potakowka Panstwa Tarnowieckiego Cyrkułu Dukielskiego 
Tabella I z 13 marca 1789 r., Summarium Gromady Potakowka z 15 września 1787 r. (po 
polsku i po niemiecku), Wieś Potakowka Extrakt Gruntow tey Wsi z 14 września 1787 r., 
Podział Summaryczny Między Dworem Xiędzem y Gromadą co do Płaszczyzny Nierucho-
mości Wszystkich po Pomiar Urbaryalny podpadaiących iako też y Użytku z Tychże z osob-
na okazanego (po polsku i po niemiecku) z 28 grudnia 1786 r., Summaryusz Extraktow 
Indywidualnych z Pożytkiem na 1 Rok wyrachowanym oraz wyrachowaniem pieniężnym 
z 30 lipca 1788 r. Prace związane ze sporządzeniem dokumentacji Metryki Józefińskiej 
trwały dla wsi Potakówka najprawdopodobniej od grudnia 1786 r. do marca 1789 r.

Wyznaczanie granic wsi odbywało się na początku prac pomiarowych. Ich efekty 
wpisywano do dokumentu zwanego Opisem Granic (Grenzbeschreibung). Był to pro-
tokół zawierający opis granic mierzonej miejscowości z sąsiednimi gromadami. Na 
jego pierwszej stronie podano datę spisania dokumentu oraz wskazanie sąsiednich 
miejscowości. Następnie w szczegółowy sposób opisywano przebieg granic14. Komi-
sja składająca się z przedstawicieli Potakówki i sąsiedniej miejscowości przechodziła 
przez różnego rodzaju przeszkody naturalne, będące granicami i usypywała lub wska-
zywała kamienne bądź ziemne kopce graniczne. Miejscowość Potakówka graniczyła 
z Tarnowcem, Wrocanką, Chlebną, Jedliczem i Brzezówką. Z miejscowością Chlebna 
ustalono 15 kopców granicznych. W ich wyznaczaniu brali udział ze strony Chlebnej 
wójt Mikołaj Koza oraz przysiężny Mikołaj Mrozik. Na granicy z Jedliczem i Męcinką 
istniało ówcześnie 7 kopców. Ze strony Męcinki w ustalaniu granic brali udział Jan Zyt-
kiewicz mandatariusz, wójt Józef Ragan i przysiężny Jędrzej Dziura. 24 kopce istnia-
ły na granicy z Brzezówką. Ze strony tejże wsi w pomiarach uczestniczyli: Wojciech 
Lula wójt i przysiężny Jakub Goleń. Kolejne 13 punktów granicznych wskazano na 
granicy z Tarnowcem. W ich ustalaniu ze strony Tarnowca pomagali wójt Jan Jasiński 
oraz przysiężni Andrzej Dąbrowski i Jan Lawera. Aż 35 kopców granicznych ustalono 
na granicy z Wrocanką. W ich odszukaniu pomagali ze strony Wrocanki wójt Paweł 
Uram oraz przysiężny Jan Gunia. Ze strony Potakówki w ustalaniu granic z sąsiednimi 
miejscowościami brali udział Szymon Uram wójt, przysiężni Wojciech Biernacki oraz 
Wawrzyniec Faber. Pomagał im plenipotent z dominium tarnowieckiego. Trzeba za-
znaczyć, że granice miejscowości Potakówki były już wcześniej ustalone i wyznaczone 
w terenie. Stanowiły je już usypane kopce ziemne lub też wyznaczała je sama natura, 
jak na części granicy z Chlebną: Spuściwszy się ztąd krzakami y paryastą Doliną w lewo 
ku wschodowi przyszliśmy do Potoka Osinki Zwanego między dwiema Gorami to iest mię-
dzy Gorą Chlebnienską Barwinkową zwaną y między Gorą Potakowską Osinkową Zwaną 
płynącego gdzie usypany iest kopiec a że granica iest naturalna więc [jej] nie mierzano15. 
Część punktów granicznych musiano jednak zaznaczyć w terenie na nowo16.

14 D.K. Nowak, Austriackie katastry gruntowe. Metryka Józefińska (1785–1789), Metryka Fran-
ciszkańska (1819–1820) i Stały Kataster Galicyjski (1844–1854). Studium źródłoznawcze, 
Krosno 2020, s. 46.

15 Йосифінська метрика Циркул Дуклянський..., k. 55-61.
16 Kwestie sypania kopców granicznych zob. J. Stoksik, Geometrzy małopolscy do końca XVIII 

wieku. Z dziejów geodezji i kartografii wielkoskalowej w Polsce, Kraków 2012.
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Przejdźmy do stanu zagospodarowania wsi Potakówka w latach osiemdziesią-
tych XVIII w.

Wedle Summarium gromady Potakowka na jej obszarze leżało 205 morgów 660 
sążni pól uprawnych, 87 morgów 646 sążni łąk (a raczej użytków zielonych – wcho-
dziły w ich skład: łąki, pastwiska, ogrody i krzaki) i 231 morgów 849 sążni lasów17.

Większość, bo ponad 44 proc. powierzchni Potakówki zajmowały lasy domini-
kalne. Znajdowały się one tylko w jednej niwie – Zakacze. Następnie były pola orne – 
ponad 39 proc. O wiele mniej, bo 17 proc. zajmowały łąki, pastwiska, ogrody i krzaki. 
Świadczyło to maksymalnym zagospodarowaniu terenu przez chłopów. Wynikało to 
najprawdopodobniej z trudnych warunków wodnych panujących na terenie tej wsi. 
Liczne cieki wodne oraz górzysty teren zmuszały mieszkańców do wykorzystania 
ziemi w maksymalnm stopniu bardziej w celach rolniczych niż pod hodowlę bydła.

Miejscowość Potakówka podzielono na części zwane niwami:
– Domowe
– Ku Buczynie
– Cisuwki
– Podosince/Podosina
– Gwoździec
– Zakacze.

Podział poszczególnych niw na określone rodzaje upraw przedstawia tabela 1.

17 Ibidem, k. 85.
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Tabela 1. Recapitulatio położeń wsi Potakówka (w morgach i sążniach kwadra-
towych18)

Położenie/Niwa
Role Łąki Lasy

morgi sążnie2 morgi sążnie2 morgi sążnie2

I Domowe - - 31 273 - -
II Ku Buczynie 79 421 7 219 - -
III Cisuwki 35 118 3 1223 - -
IV Podosince/Podosina 42 544 5 194 - -
V Gwoździec 11 1479 2 354 - -
VI Zakacze 36 1298 37 1583 231 849
Razem: 205 660 87 646 231 849

Źródło: Йосифінська метрика Циркул Дуклянський, Грунтові метрики поземельного 
прибутку, описи земельних границь громади, правила фасіювання нив, сумарії та ін. 
Документи с. Потаківка, СДИА в Львіві, Фонд 19, Опіс II, Oд. 83, п. 1, k. 52.

Niwa Domowe zajmowała ogrody, czyli najbardziej żyzne, znajdujące się w po-
bliżu domów obszary. Obejmowała ona łącznie 16 działek. Ze względów podatko-
wych zaliczono je do łąk średnich. Ziemia, na których leżały, była nazywana białką 
i traktowano ją jako średnio urodzajną. W tej części wsi znajdowało się także pastwi-
sko gromadzkie stanowiące wspólnotę gruntową wszystkich mieszkańców19. W tej 
części wsi mieszkali: Szymon Uram pod numerem domu 13, Maciej Hańba pod nu-
merem domu 30, Mateusz Hańba pod numerem domu 14, Szymon Lula pod nume-
rem domu 12, Wawrzyniec Faber pod numerem domu 11, Wojciech Biernacki pod 
numerem domu 6. Znajdowały się tam też 2 Pszczelniki, czyli zapewne działki zajęte 
przez ule/barcie pszczele. Należały one do Franciszka Biernackiego zamieszkałego 
pod numerem domu 29 i Wojciecha Biernackiego pod numerem domu 6.

Kolejna część wsi to Ku Buczynie. Liczyła ona łącznie aż 62 parcele różnej wiel-
kości. Tak jak i na części Domowe przeważała tam średnio urodzajna ziemia białka. 
Chłopi nigdy pól w tej niwie nie ugorowali. Stosowali oni natomiast następujący spo-
sób jej uprawy: pierwszego roku pola obsiewali tatarką, drugiego roku zastępowali 
ją żytem i w małej ilości pszenicą, trzeciego roku jęczmieniem i w niewielkiej ilości 
grochem, czwartego roku znowu tatarką, piątego roku żytem lub owsem. Jak widać, 
obsiewano je w różnych latach tatarką, żytem, pszenicą, jęczmieniem, żytem, gro-
chem. Z jednej strony zapobiegało to wyjałowieniu gleby, ale i zapewniało większe 
urozmaicenie w sposobie odżywiania się mieszkańców Potakówki. Według obliczeń 
urzędników austriackich plon z tych pól rocznie wynosił: pszenicy 1/6, żyta 2/6, 
jęczmienia 2/6, owsa 1/620.

Część działek leżących bliżej lasu i na terenie bardziej podmokłym przynosi-
ła o średnie plony 1/4 mniejsze (o ćwierć ziarna mniejszy) niż reszta pól w tej czę-

18 1 sążeń kwadratowy wiedeński = 3,597 m2, a 1 morga dolnoaustriacka (miara podstawowa) 
= 3 miary = 1600 sążni kwadratowych wiedeńskich = 5755 m2.

19 Йосифінська метрика Циркул Дуклянський..., k. 63.
20 Ibidem, k. 65.
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ści wsi. Znajdował się tu jeden dom z ogrodem pod numerem topograficznym 39 
(właściciel Adam Świdrak pod numerem domu 28), stojący blisko lasu. Ziemia tam 
była mniej urodzajna niż ta z części Domowe i dlatego zaliczono ją do kategorii łąki. 
Natomiast parcele o numerach: 58, 60, 65, 66, 67, 69, 73, 75, 77, 80 zapisano jako 
krzaczaste pastwiska nie nadające się nawet na łąki, a tylko i wyłącznie na pastwiska. 
Położenie ich opisano jako: po Potokach Urwiskach y gorkach Płonnych nie przystęp-
nych leżące te ani orane ani na Łąkę zapuszczone nigdy bydz nie mogą21. Tę niwę za-
mieszkiwali: Tomasz Uram pod numerem domu 4, Maciej Faber pod numerem domu 
32, Sebastian Faber pod numerem domu 17, Adam Świdrak pod numerem domu 18, 
Tomasz Walerian pod numerem domu 19, Stanisław Biedroń pod numerem domu 
33, Paweł Koza pod numerem domu 20, Adam Świdrak pod numerem domu 28. Tu 
znajdowała się również karczma pod numerem domu 26. Była ona niezamieszka-
na i opuszczona. Prawdopodobnie nie opłacało się jej utrzymać ani wydzierżawić. 
Możliwe, że dominium wystarczała karczma w Tarnowcu i ściągane z niej podatki. 
Sporą część, bo aż 9 morgów i 1049 sążni obszaru Ku Buczynie zajmowało pastwisko 
gromadzkie. Znajdował się tu także kolejny Pszczelnik należący do Tomasza Urama 
zamieszkałego pod numerem domu 4. Ciekawostką jest, że w formularzu Metryki 
Józefińskiej brakuje numerów parcel 18–22. Najprawdopodobniej przez pomyłkę zo-
stały przez urzędników austriackich pominięte w spisie. W trzech wypadkach wystę-
powało współposiadanie: parceli 58 – Sebastiana Fabera zamieszkałego pod numerem 
domu 17 i Tomasza Fabera z numeru domu 16 (wspólne krzaczyste Pastwisko), parceli 
66 – Mateusza Hańby i Szymona Luli (Pastwisko Potok) oraz parceli 69 – Szymona Luli 
zamieszkałego pod numerem domu 12 i Franciszka Biernackiego spod numeru domu 
29 (wspólne Pastwisko). Jak widzimy, znajdowały się one w najmniej zdatnym do użyt-
kowania terenie, tj. blisko potoku lub były zaniedbane i zarośnięte krzakami.

Na niwie Cisuwki znajdowały się pola, ogrody i pastwiska o łącznej liczbie 36 
parcel. Ziemia w tej części wsi to również białka. Ogrody wraz z domami opatrzo-
ne były numerami topograficznymi: 84 (Błażej Skwarło zamieszkały pod numerem 
domu 44), 86 (Jan Orzechowicz zamieszkały pod numerem domu 34), 88 (Sebastian 
Jasiński zamieszkały pod numerem domu 42), 90 (Wojciech Faber zamieszkały 
pod numerem domu 10), 94 (Jakub Dubiel zamieszkały pod numerem domu 9), 95 
(Pszczelnik Ogródek), 96 (Koło Okien Ogród), 101 (Piotr Stanek zamieszkały pod 
numerem domu 8), 103 (Jędrzej Skwarło zamieszkały pod numerem domu 41), 115 
(Jan Biedroń zamieszkały pod numerem domu 7), 117 (Marcin Lula zamieszkały pod 
numerem domu 15). Ziemia, na której one leżały, była mniej urodzajna niż ta z części 
Domowe i dlatego zaliczono ją do kategorii łąki. Podobnie zostały zakwalifikowane 
pozostałe pola z tej niwy. Natomiast pastwiska o numerach topograficznych: 92, 98, 
104, 108 zakwalifikowano jako nienadające się nawet na łąki, a tylko i wyłącznie na 
pastwiska22. Tu także zapisano jeden Pszczelnik, należący do Jakuba Dubiela. Pod nu-
merem parceli 107 Józef Lula dzierżawił pole orne u Tomasza Fabera zamieszkałego 
pod numerem domu 16.

W położeniu Podosince/Podosinia znajdowały się ogrody, łąki i pastwiska 
w łącznej liczbie 31 parcel. Ziemia, tak jak w pozostałych częściach wsi, była białką. 
Większość działek (19) znajdowała się blisko lasu i na terenach podmokłych. Dlatego 

21 Ibidem, k. 66.
22 Ibidem, k. 67
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plony tam były o 1/4 mniejsze. Stosowano tam podobny sposób gospodarowania jak 
na Buczynie. Pierwszego roku pola obsiewano tatarką, drugiego roku zastępowano ją 
żytem i w małej ilości pszenicą, trzeciego roku jęczmieniem i w niewielkiej ilości gro-
chem, czwartego roku znowu tatarką, piątego roku żytem lub owsem. Jak widać, ob-
siewano je w różnych latach tatarką, żytem, pszenicą, jęczmieniem, żytem, grochem.

Znajdowały się tu także zabudowania z działkami przydomowymi o numerach 
parcel: 120 (Maciej Koza zamieszkały pod numerem domu 3), 124 (Wojciech Kania 
zamieszkały pod numerem domu 2), 127 (Jacenty Kania zamieszkały pod numerem 
domu 1). Jak zapisano w Metryce Józefińskiej, po Płonnych mieyscach leżące. Pod wzglę-
dem urodzajności i ilości uzyskanych plonów nie mogły się równać Ogrodom z części 
wsi Domowe. Zaklasyfikowane je jako podłe łąki. Pastwiska zaś w tym położeniu po 
Potokach Krzakami wcale nie użytecznemi zarosły na nic innego nie zdatne23. W spisywa-
nych numerach parcel urzędnicy austriaccy popełnili błąd, dwa razy wpisując parcelę 
nr 137, należącą do Tomasza Fabera zamieszkałego pod numerem domu 16.

Na kolejnej niwie Gwoździec leżały ogrody, pola i pastwiska. Liczyła ona łącznie 
11 działek. Tam również występowała ziemia białka. Znajdowały się tu także par-
cele zakwalifikowane jako ogrody o numerach 150 (Jan Paczosa zamieszkały pod 
numerem domu 25), 153 (Jan Zajchowski zamieszkały pod numerem domu 24), 155 
(Kazimierz Goleń zamieszkały pod numerem domu 23), 157 (Marcin Goleń zamiesz-
kały pod numerem domu 43), 159 (Jędrzej Goleń zamieszkały pod numerem domu 
22). Leżały one w miejscu nieurodzajnym, zaliczonym tylko do łąk. W tej części wsi 
pola znajdowały się blisko domów. Stosowano tu nieco inną metodę uprawy ziemi. 
Pola nie były ugorowane podobnie jak na niwie Ku Buczynie. W pierwszym roku 
obsiewano pola tatarką, następnego roku żytem, w trzecim i czwartym owsem. Za-
znaczono, że z powodu nieurodzajnej ziemi żadne inne zboża tam nie wyrosną. Plon 
z tych pól rocznie wynosił: żyta 1/4, jęczmienia 1/4, owsa 2/4. Pastwiska porośnięte 
były krzakami i nie nadawały się nawet na łąkę24.

Kolejna niwa Zakacze, tak jak i pozostałe składała się z pół, łąk i pastwisk z zie-
mią białką. Znajdowało się na niej 35 parcel. Znaczna część pól zagospodarowana 
była jak w części Ku Buczynie. Trzy parcele znajdowały się na terenie podmokłym 
i dawały plonu ćwierć ziarna mniej niż reszta. Pozostałe pola leżały pod lasem i były 
nim osłonięte. Dawało to mniejsze nasłonecznienie i gorsze plony. Stosowano tam 
podobną kulturę rolną jak w części Gwoździec. Wyjątkiem było tu pole leżące na 
parceli 192 (właściciel Wojciech Buda zamieszkały pod numerem domu 27) za lasem 
przy granicy z Chlebną i Jedliczem. Było ono bardzo urodzajne w porównaniu z inny-
mi. Jak w całej Potakówce, tak i na tej niwie nie ugorowano ziemi. W pierwszym roku 
pole obsiewano tatarką lub jęczmieniem, następnego żytem, trzeciego jęczmieniem, 
czwartego i piątego owsem, co dawało roczny plon żyta 1/5, jęczmienia 2/5, owsa 
1/5. Parcele zapisane jako ogrody z domami – parcele: 180 (Jan Smyka zamieszkały 
pod numerem domu 21), 182 (Jan Myśliwiec zamieszkały pod numerem domu 38), 
184 (Marcin Świdrak zamieszkały pod numerem domu 35), 186 (Jędrzej Wiśniowski 
zamieszkały pod numerem domu 36), 188 (Kasper Iwanicki zamieszkały pod nu-
merem domu 37) leżały pod lasem i zaliczono je jako podłe łąki. Zarośnięte brzegi 
potoku (parcela 190) potraktowano także jako łąkę. Pastwiska były położone na 

23 Ibidem, k. 67-68.
24 Ibidem, k. 68-69.
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wzniesieniach porośniętych krzakami i traktowane były jako łąki25. Tu też znajdował 
się las dominikalny oraz Bagniste Stawiska za Pastwisko Gromadzkie N 0 (parcela 
193). W Potakówce wszystkie ogrody, pola, łąki i pastwiska należały do chłopów, tyl-
ko las należał do właściciela wsi. Kościół nie posiadał żadnych parcel. Znaczna część 
gruntów była podmokła, zakrzaczona i nadawała się jedynie na pastwiska lub łąki.

Przyjrzyjmy się teraz mieszkańcom wsi Potakówka w 1789 r. Miejscowość 
w owym okresie liczyła: 3 kmieci26, 19 chałupników27, 19 zagrodników28 i 2 osoby 
o nieustalonym statusie społecznym (zagrodników?).

Kmiecie (Szymon Uram zamieszkały pod numerem domu 13, Jędrzej Faber za-
mieszkały pod numerem domu 16, Adam Świdrak zamieszkały pod numerem domu 
18) oraz zagrodnicy (Wojciech Kania zamieszkały pod numerem domu 2, Maciej 
Koza zamieszkały pod numerem domu 3, Marcin Lula zamieszkały pod numerem 
domu 4, Antoni Pikuła zamieszkały pod numerem domu 5, Wojciech Biernacki za-
mieszkały pod numerem domu 6, Jakub Dubiel zamieszkały pod numerem domu 9, 
Wojciech Faber zamieszkały pod numerem domu 10, Wawrzyniec Faber zamieszka-
ły pod numerem domu 11, Mateusz Skwarło zamieszkały pod numerem domu 12, 
Sebastian Faber zamieszkały pod numerem domu 17, Walenty Pikuła zamieszka-
ły pod numerem domu 19, Michała Sanocki zamieszkały pod numerem domu 23, 
Jan Zajchowski zamieszkały pod numerem domu 24, Jan Paczosa (?) zamieszkały 
pod numerem domu 25, Wojciech Buda zamieszkały pod numerem domu 27, Adam 
Świdrak zamieszkały pod numerem domu 28, Franciszek Biernacki zamieszkały pod 
numerem domu 29, Szymon Wiśniowski zamieszkały pod numerem domu 31, Ję-
drzej Chacias (?) zamieszkały pod numerem domu 32, Jan Orzechowicz zamieszkały 
pod numerem domu 34, Wawrzyniec Bedoński zamieszkały pod numerem domu 42) 
żyli z roli – Z właściwego Rolnictwa Żyie. Oprócz tychże zajęć czterech zagrodników 
hodowało pszczoły: Marcin Lula zamieszkały pod numerem domu 4, Wojciech Bier-
nacki zamieszkały pod numerem domu 6, Jakub Dubiel zamieszkały pod numerem 
domu 9, Franciszek Biernacki zamieszkały pod numerem domu 29.

Wśród chałupników można wyróżnić:
– najbogatszych z tej grupy, żyjących wyłącznie z uprawy roli – Z właściwego 

Rolnictwa Żyie (Marcin Świdrak zamieszkały pod numerem domu 35, Jędrzej 
Wiśniowski zamieszkały pod numerem domu 36, Jan Winiarczyk zamieszka-
ły pod numerem domu 38, Jakub Wójcik, wdowa po Mateuszu Luli, Jędrzej 
Skwarło zamieszkały pod numerem domu 41),

– utrzymujących się z roli i z pracy u bogatszych chłopów – Częścią z Rolnictwa 
z reszte z wyrobku u Rolników Żyie lub Częścią Z wyrobku Rolników Częścią 
Z gruntu Żyie (Jacek Kania zamieszkały pod numerem domu 1, Jan Biedroń 
zamieszkały pod numerem domu 7, Piotr Stanek zamieszkały pod numerem 

25 Ibidem, k. 70-71.
26 Kmieć – w czasach nowożytnych pojęcie to oznaczało bogatego gospodarza; używane jest 

potocznie jako synonim chłopa.
27 Chałupnik – chłop bezrolny (lub prawie bezrolny), posiadający dom (chałupę) lub w nim 

mieszkający, niekoniecznie na stałe, nieposiadający ziemi lub jedynie mały ogród i obejście. 
Zwykle zobowiązany odrabiać pańszczyznę.

28 Zagrodnik – chłop posiadający dom i gospodarstwo o obszarze nie większym niż 1/4 łana. 
Zagrodnicy majcy tylko niewielki kawałek ziemi, w odróżnieniu od kmieci, nie byli w stanie 
wyżywić całej rodziny, z tej racji stawali się podstawową siłą najemną na wsi.
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domu 8, Jędrzej Lula zamieszkały pod numerem domu 15, Paweł Koza za-
mieszkały pod numerem domu 20, Jan Smyka zamieszkały pod numerem 
domu 21, Krzysztof Lula, Jan Gawron zamieszkały pod numerem domu 37, 
Tomasz Siara zamieszkały pod numerem domu 43, Jan Klekot zamieszkały 
pod numerem domu 44),

– najbiedniejszych chałupników żyjących wyłącznie tylko z pracy u innych 
chłopów: Z Wyrobku Rolnikow Żyie (Mateusz Hańba N 14, Maciey Kania N 30, 
Stanisław Biedroń N 33).

Jak widać, mieszkańcy wioski byli mocno zróżnicowani społecznie. Oprócz naj-
bogatszych kmieci oraz zagrodników występowało kilka grup chałupników. War-
stwy te znacznie różniły się zamożnością. Liczba zagrodników i chałupników była 
prawie taka sama, z niewielką przewagą zagrodników (49 proc. do 45 proc.).

Łącznie w 1789 r. w Potakówce było 44 domy, z czego 1 niezamieszkała karczma 
i 43 chałupy chłopskie. Istnieje pewna rozbieżność pomiędzy zapisami w Metryce 
Józefińskiej z 1786 r. a Opisaniem Domów Borku z 1789 r. o właścicielach poszczegól-
nych domów. Przedstawia to poniższa Tabela 2.
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поземельного прибутку, описи земельних границь громади, правила фасіювання нив, сумарії та ін. 
Документи с. Потаківка, СДИА в Львіві, Фонд 19, Опіс II, Oд. 83 п 1, k. 83-84. 

 

 Kmiecie (Szymon Uram zamieszkały pod numerem domu 13, Jędrzej Faber 

zamieszkały pod numerem domu 16, Adam Świdrak zamieszkały pod numerem domu 18)  oraz 

zagrodnicy (Wojciech Kania zamieszkały pod numerem domu 2, Maciej Koza zamieszkały pod 

numerem domu 3, Marcin Lula zamieszkały pod numerem domu 4, Antoni Pikuła zamieszkały 

pod numerem domu 5, Wojciech Biernacki zamieszkały pod numerem domu 6, Jakob Dubiel 

zamieszkały pod numerem domu 9, Wojciech Faber zamieszkały pod numerem domu 10, 

Wawrzyniec Faber zamieszkały pod numerem domu 11, Mateusz Skwarło zamieszkały pod 

numerem domu 12, Sebastian Faber zamieszkały pod numerem domu 17, Walenty Pikuła 

zamieszkały pod numerem domu 19, Michała Sanocki zamieszkały pod numerem domu 23, Jan 

Zajchowski zamieszkały pod numerem domu 24, Jan Paczosa? zamieszkały pod numerem 

domu  25, Wojciech Buda zamieszkały pod numerem domu 27, Adam Świdrak zamieszkały 

pod numerem domu 28, Franciszek Biernacki zamieszkały pod numerem domu 29, Szymon 

Wiśniowski zamieszkały pod numerem domu 31, Jędrzej Chacias? zamieszkały pod numerem 

domu 32, Jan Orzechowicz zamieszkały pod numerem domu 34, Wawrzyniec Bedoński 

zamieszkały pod numerem domu 42) żyli z roli -  „Z właściwego Rolnictwa Żyie”. Oprócz 

tychże zajęć 4 zagrodników hodowało pszczoły: Marcin Lula zamieszkały pod numerem domu  

7%

49%

44%

Struktura społeczna wsi Potakówka w 1789 r.

Kmieć Zagrodnik Chałupnik
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Konskrypcjo-
nalny

numer domów

Właściciele poszczególnych 
domów wg Metryki Józefińskiej 

z 1785 r.

Imię, nazwisko i status 
właściciela wg opisania domów 

z 1789 r.
1 Jacenty Kania Jacek Kania chałupnik
2 Wojciech Kania Wojciech Kania zagrodnik
3 Maciej Koza Maciej Koza zagrodnik
4 Tomasz Uram Marcin Lula zagrodnik
5 Antoni Pikuła Antoni Pikuła zagrodnik
6 Wojciech Biernacki Wojciech Biernacki zagrodnik
7 Jan Biedroń Jan Biedroń chałupnik
8 Piotr Stanek Piotr Stanek chałupnik
9 Jakub Dubiel Jakub Dubiel zagrodnik

10 Wojciech Faber Wojciech Faber zagrodnik
11 Wawrzyniec Faber Wawrzyniec Faber zagrodnik
12 Szymon Lula Mateusz Skwarło zagrodnik
13 Szymon Uram Szymon Uram Kmieć
14 Mateusz Hańba Mateusz Hańba chałupnik
15 Marcin Lula Jędrzej Lula chałupnik
16 Tomasz Faber/Józef Lula Jędrzej Faber Kmieć
17 Sebastian Faber Sebastian Faber zagrodnik
18 Adam Świdrak Adam Świdrak Kmieć
19 Tomasz Walerian Walenty Pikuła zagrodnik
20 Paweł Koza Paweł Koza chałupnik
21 Jan Smyka Jan Smyka chałupnik
22 Jędrzej Goleń Krzysztof Lula chałupnik
23 Kazimierz Goleń Michał Sanocki zagrodnik
24 Jan Zajchowski Jan Zajchowski zagrodnik
25 Jan Paczosa Jan Paczosa
26 Karczma Pusta Karczma nikt nie mieszka
27 Wojciech Buda Wojciech Buda zagrodnik
28 Adam Świdrak Adam Świdrak zagrodnik
29 Franciszek Biernacki Franciszek Biernacki zagrodnik

30 Maciej Hańba/Stanisław 
Biedroń Maciej Kania chałupnik

31 Szymon Wiśniowski Szymon Wiśniowski zagrodnik
32 Maciej Faber Jędrzej Chacias
33 Stanisław Biedroń Stanisław Biedroń chałupnik
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Konskrypcjo-
nalny

numer domów

Właściciele poszczególnych 
domów wg Metryki Józefińskiej 

z 1785 r.

Imię, nazwisko i status 
właściciela wg opisania domów 

z 1789 r.
34 Jan Orzechowicz Jan Orzechowicz zagrodnik
35 Marcin Świdrak Marcin Świdrak chałupnik
36 Jędrzej Wiśniowski Jędrzej Wiśniowski chałupnik

37 Kasper Iwanicki/Stanisław 
Biedroń (?) Jan Gawron chałupnik

38 Jan Myśliwiec Jan Winiarczyk chałupnik
39 Jakub Wójcik Jakub Wójcik chałupnik
40 Mateusz Lula Wdowa Lulina chałupnik
41 Jędrzej Skwarło Jędrzej Skwarło chałupnik

42 Sebastian Jasiński Wawrzyniec Bedoński 
zagrodnik

43 Marcin Goleń Tomasz Siara chałupnik
44 Błażej Skwarło Jan Klekot chałupnik

Ogółem: 44

W 15 domach w okresie 1786–1789 nastąpiła zmiana ich właścicieli, co za-
znaczono pogrubioną czcionką. W dwóch wypadkach możliwe, że nastąpiła zmia-
na posiadacza gruntu przez dziedziczenie w rodzinie? (Marcin Lula na Jędrzej 
Lula numer domu 15, Tomasz Faber na Jędrzej Faber numer domu 16, Mateusz 
Lula na wdowę numer domu 40). Nie można niestety określić, w jakim stopniu 
osoby te były ze sobą spokrewnione, oprócz osób zamieszkujących dom numer 
40, gdzie gospodarstwo po śmierci męża Mateusza Luli przejęła nie zapisana 
z imienia wdowa.

Jeden budynek – karczma (numer domu 26) pozostawał cały czas w latach 
1786–1789 pusty i niezamieszkały.

W pozostałych 12 domach zmiana posiadaczy wynikała najprawdopodob-
niej ze swobodnej decyzji właściciela wioski Ewarysta Kuropatnickiego lub jego 
mandatariusza Wojciecha Lenczowskiego, zajmującego się jego majątkiem. Nowo 
osiedlone osoby nie były spokrewnione ze swoimi poprzednikami. Najprawdo-
podobniej arbitralnie przesuwano chłopów z innych miejscowości i dawano im 
szansę zagospodarowania się na nowych, może zaniedbanych gruntach. Pomię-
dzy latami 1786 a 1789 następuje całkowita wymiana posiadaczy gospodarstw 
chłopskich (numer domu 4 Tomasz Uram na Marcin Lula, numer domu 12 Szy-
mon Lula na Mateusz Skwarło, numer domu 19 Tomasz Walerian na Walenty 
Pikuła, numer domu 22 Jędrzej Goleń na Krzysztof Lula, numer domu 23 Kazi-
mierz Goleń na Michał Sanocki, numer domu 30 Maciej Hańba na Maciej Kania, 
numer domu 32 Maciej Faber na Jędrzej Chacias, numer domu 37 Kasper Iwa-
nicki na Jan Gawron, numer domu 38 Jan Myśliwiec na Jan Winiarczyk, numer 
domu 42 Sebastian Jasiński na Wawrzyniec Bedoński, numer domu 43 Marcin 
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Goleń na Tomasz Siara, numer domu 44 Błażej Skwarło na Jan Klekot). Dotyczyło 
to 6 zagrodników i 6 chałupników. Kmieci pozostawiano w ich gospodarstwach. 
Nie można tej sytuacji wytłumaczyć nagłą zamianą większości właścicieli chat 
chłopskich pomiędzy sobą ani też powodziami czy pożarami powodującymi tak 
nagłe zmiany w strukturze zamieszkania miejscowości. Tym bardziej, że w pozo-
stałych budynkach nie nastąpiła aż tak radykalna zmiana właścicieli. Co pewien 
czas najprawdopodobniej właściciel wsi decydował się na czasową (?) zmianę 
posiadacza gruntu wraz z domem.

Przyjrzyjmy się rozkładowi nazwisk chłopskich we wsi Potakówka pod ko-
niec XVIII w. Najczęściej występowały nazwiska Faber i Lula, a następnie Bie-
droń, Goleń i Świdrak. Obejmowały one wszystkie grupy chłopów zamieszkałych 
w tejże wsi jak chałupników, zagrodników i kmieci. Inne nazwiska w Metryce 
Józefińskiej dla tej miejscowości pojawiały się w mniejszej liczbie, najczęściej po-
jedynczo.

W artykule tym przedstawiono stan społeczno-gospodarczy wsi Potaków-
ka w ostatniej ćwierci XVIII w. Umożliwiły to zachowane materiały archiwalne 
pozostawione z tego okresu przez zaborcę austriackiego. Podjęta przez autora 
próba badawcza daje pewien ogólny zarys dziejów miejscowości. Dzięki temu 
ukazuje częściowy obraz tejże wsi oraz osób w niej zamieszkałych. Wprawdzie 
jest to obraz niepełny, ale wnoszący wiele cennych informacji do historii lokalnej.
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Aneks 1
Metryka Józefińska dla wsi Potakówka z 1786 roku

Liczba 
porządkowa

Numer 
parceli

Imię i nazwisko posiadacza, 
numer domu

Obszar 
w morgach 
i sążniach

Nazwa użytku 
(ogród, rola, 

łąk i lasy)
I Położenie Domowe przy domach leżące zaczyna się od położenia II Ku Buczynie zwanego na 
wschód u tegoż samego położenia z jednej strony Nawsia na zachód się kończy

1 1 Szymon Uram numer domu 13 
wkoło budynku ogród 21267 ogrody/łąki

2 2 Maciej Hańba numer domu 30 pod 
domem nad Nawsiem ogród 541 ogrody/łąki

3 3 Mateusz Hańba numer domu 14 
koło domu przy drodze ogród 398 ogrody/łąki

4 4 Szymon Lula numer domu 12 
Ogród 421 ogrody/łąki

5 5 Nad stodołą przy drodze ogród 5 ogrody/łąki
6 6 Ogród 584 ogrody/łąki

7 7 Franciszek Biernacki numer domu 
29 pszczelnik 16 ogrody/łąki

8 8 Pod domem od wsi ogród 701 ogrody/łąki
9 9 Nad domem d[ett]o (jak wyżej) 439 ogrody/łąki

10 10 Wawrzyniec Faber numer domu 
11 680 ogrody/łąki

11 11 Przy domu ogród 10 ogrody/łąki
12 12 Ogród d-o 547 ogrody/łąki
13 13 Za domem d-o 67 ogrody/łąki

14 14 Wojciech Biernacki numer domu 6 
przy domu ogród 809 ogrody/łąki

15 15 Pszczelnik 39 ogrody/łąki
16 16 Przy domu d-o 1246 ogrody/łąki

Toż położenie po drugiej stronie Nawsia na zachód ad II położenia zaczynające się i u położenia 
ostatniego VI na wschód kończące się

17 17 Tomasz Uram numer domu 4 koło 
pastwiska ogród 2412 ogrody/łąki

18 23 Tegoż samego pszczelnik na 
ogr[odzie] 38 ogrody/łąki

19 24 Za stajnią ogród 9 ogrody/łąki
20 25 Za drogą ogród 1502 ogrody/łąki

21 26 Maciej Faber numer domu 32 koło 
domu nad nuasam (?) ogród 702 ogrody/łąki

22 27 D-o ogród
Droga do Jedlicza koło karczmy 6 ogrody/łąki

23 28 Za karczmą ogród 1301 ogrody/łąki
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Liczba 
porządkowa

Numer 
parceli

Imię i nazwisko posiadacza, 
numer domu

Obszar 
w morgach 
i sążniach

Nazwa użytku 
(ogród, rola, 

łąk i lasy)
24 29 Karczma numer domu 26 – ogrody/łąki

25 30 Sebastian Faber numer domu 17 
za karczmą ogród 1275 ogrody/łąki

26 31 Przy drodze ogród 237 ogrody/łąki
27 32 Nad Nawsiem ogród 577 ogrody/łąki

28 33 Adam Świdrak numer domu 18 od 
Nawsia ogród 21210 ogrody/łąki

29 34 Tomasz Walerian numer domu 19 
przy Domu ogród 1775 ogrody/łąki

30 35 Stanisław Biedroń numer domu 
33 ogród 1424 ogrody/łąki

31 36 Ogród 546 ogrody/łąki

32 37 Paweł Koza numer domu 20 za 
domem ogród 557 ogrody/łąki

33 38 Całej gromady Nawsie przodkiem 
wsi pastwisko 91049 ogrody/łąki

II Położenie Ku Buczynie zwane, na wschód ma las Buczyną nazywający się, od którego się zaczyna 
na północ tenże las okrąża go i nieco granica brzezoska po pod któren las i granicę się ciągnie, na 
zachód granicę tarnowiecką u której się kończy, na południe wieś samą i następującą Cisowek III 
Położenie rozległość.

34 39 Adam Świdrak numer domu 28 
ogród 1.707 łąki

35 40 Pole orne 21455 role

36 41 Adam Świdrak numer domu 14 ku 
granicy tarnowieckiej orne 21504 role

37 42 Stanisław Biedroń numer domu 
37 ku granicy tarnowieckiej orne 1204 role

38 43 Tomasz Walerian numer domu 19 
ku granicy tarnowieckiej orne 1318 role

39 44
Adam Świdrak numer domu 28 
pod polem Stan[isława] Biedronia 
orne

272 role

40 39 Adam Świdrak numer domu 18 
orne 3188 role

41 40 Maciej Faber numer domu 32 orne 11518 role

42 41 Sebastian Faber numer domu 17 
orne 11448 role

43 42 Mateusz Lula numer domu 40 
orne 504 role

44 43 Józef Lula numer domu 16 
u Tomasza Fabra orne 1024 role

45 44 Adam Świdrak numer domu 28 
po[d] lasem orne 1050 role
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Liczba 
porządkowa

Numer 
parceli

Imię i nazwisko posiadacza, 
numer domu

Obszar 
w morgach 
i sążniach

Nazwa użytku 
(ogród, rola, 

łąk i lasy)

46 39 Wawrzyniec Faber numer domu 
11 orne 1426 role

47 40 Franciszek Biernacki numer domu 
29 orne 1300 role

48 41 Tomasz Faber numer domu 16 
orne 852 role

49 42 Adam Świdrak numer domu 18 
Załazie orne 2510 role

50 43 Paweł Koza numer domu 20 pole 
orne 1.55 role

51 44 Szymon Uram numer domu 13 
orne 41060 role

52 39 Tomasz Faber numer domu 16 
pole orne 10490 role

53 40

Sebastian Faber numer domu 17 
[i]
Tomasz Faber numer domu 16
wspólne krzaczaste pastwisko

1020 łąki

54 41 Szymon Uram numer domu 13 
łąka 244 łąki

55 42 Koło potoka krzaki na past[wisko] 1789 łąki
56 43 Pole orne 121175 role

57 44 Mateusz Hańba numer domu 14 
orne 1920 role

58 39 Łąka 493 łąki
59 40 Orne 555 role

60 41 Pastwisko 48 łąki

61 42 Mateusz Hańba i Szymon Lula 
pastwisko potok 1991 łąki

62 67 Szymon Lula numer domu 12 
pastwisko potok 75 łąki

63 68 Pole orne 3354 role

64 69 Szymon Lula [i] Francisz[ka] 
Biernackiego wspólne pastwisko 879 łąki

65 70 Franciszek Biernacki numer domu 
29 orne 2772 role

66 71 Droga od Tarnowca ku Jedliczu 
łąka 382 łąki

67 72 Wawrzyniec Faber numer domu 
11 orne 3855 role

68 73 Krzaczaste pastwisko 330 łąki

69 74 Franciszek Biernacki numer domu 
29 orne 1573 role
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Liczba 
porządkowa

Numer 
parceli

Imię i nazwisko posiadacza, 
numer domu

Obszar 
w morgach 
i sążniach

Nazwa użytku 
(ogród, rola, 

łąk i lasy)
70 75 Pastwisko 213 łąki

71 76 Wojciech Biernacki numer domu 
6 orne 1.1322 role

72 77 Pastwisko 341 łąki
73 78 Orne 4.138 role

74 79 Tomasz Faber numer domu 16 
orne 3.1019 role

75 80 Krzaczaste past[wisko] 107 łąki
76 81 Maciej Faber numer domu 32 orne 1.1436 role

77 82 Sebastian Faber numer domu 17 
orne 2.314 role

78 83 Adam Świdrak numer domu 18 
pole orne 3.960 role

III Położenie Cisuwki zwane od granicy Tarnowieckiej na północ poczynające się, na zachód koło 
granicy wrocańskiej rozciągające się a u położenia następującego IV na południe kończące się od 
wschodu zaś styka się z przeszłym położeniem

79 84 Błażej Skwarło numer domu 44 
pod domem ogród 145 łąki

80 85 Orne 1939 role

81 86 Jan Orzechowicz numer domu 34 
pod domem ogród 174 łąki

82 87 Pole orne 21519 role

83 88 Sebastian Jasiński numer domu 42 
przy domu ogród 91 łąki

84 89 Tegoż samego pole orne 31480 role

85 90 Wojciech Faber numer domu 10 
ogród 503 łąki

86 91 Orne 308 role
87 92 Potok krzaczaste pastw[isko] 342 łąki
88 93 Tegoż samego orne 1868 role

89 94 Jakub Dubiel numer domu 9 
poniżej domu ogród 572 łąki

90 95 Pszczelnik ogródek 9 łąki
91 96 Koło okien ogród 91 łąki
92 97 Pod drogą orne 383 role
93 98 Pastw[isko] krzaczaste 74 łąki
94 99 Orne 3676 role

95 100 Wojciech Faber numer domu 10 
orne 11411 role

96 101 Piotr Stanek numer domu 8 ogród 309 łąki
97 102 Orne 1440 role
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Liczba 
porządkowa

Numer 
parceli

Imię i nazwisko posiadacza, 
numer domu

Obszar 
w morgach 
i sążniach

Nazwa użytku 
(ogród, rola, 

łąk i lasy)

98 103 Jędrzej Skwarło numer domu 41 
ogród 241 łąki

99 104 Pastwisko 1460 łąki
100 105 Orne 289 role
101 106 Jan Biedroń numer domu 7 orne 231 role

102 107 Józefa Luli u Tomasza Fabra 
numer domu 16 orne 403 role

103 108 Szymon Uram numer domu 13 
orne 11298 role

104 109 Tomasz Faber numer domu 16 
orne 2836 role

105 110 Szymon Wiśniowski numer domu 
31 orne 11194 role

106 111 Antoni Pikuła numer domu 5 orne 11154 role

107 112 Wawrzyniec Faber numer domu 
11 orne 1506 role

108 113 Franciszek Biernacki numer domu 
29 orne 1134 role

109 114 Adam Świdrak numer domu 18 
orne 1111 role

110 115 Jan Biedroń numer domu 7 ogród 749 łąki
111 116 Pole orne 2765 role

112 117 Marcin Lula numer domu 15 
ogród 803 łąki

113 118 Potok pastwisko 460 łąki
114 119 Pole orne 21573 role

IV Położenie Podolszynie nazwane, pierwsza ściana tego położenia jest granica wrocańska na 
zachód odkąd się poczyna druga strona czyli ściana granica chlebiańska na południe którędy 
się ciągnie trzecia ściana następujące położenie V na wschód gdzie się kończy czwarta ściana na 
północ jest Domowe położenie i droga do Jedlicza

115 120 Maciej Koza numer domu 3 
naprzeciwko domu ogród 1162 łąki

116 121 Krzaczasty potok 227 łąki
117 122 D-o tegoż samego orne pole 4859 role
118 123 Tomasz Uram numer domu 4 orne 1088 role

119 124 Wojciech Kania numer domu 2 
wkoło domu ogród 1024 łąki

120 125 Tegoż samego koło granicy potoka 
pastwisko 747 łąki

121 126 Pole orne 11539 role

122 127 Jacenty Kania numer domu 1 koło 
domu ogród 148 łąki
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Liczba 
porządkowa

Numer 
parceli

Imię i nazwisko posiadacza, 
numer domu

Obszar 
w morgach 
i sążniach

Nazwa użytku 
(ogród, rola, 

łąk i lasy)
123 128 Krzaki na pastw[isko] 396 łąki
124 129 Tegoż samego pole orne 3298 role

125 130 Mateusz Lula numer domu 40 
orne 1598 role

126 131 Jacenty Kania numer domu 1 orne 736 role
127 132 Tomasz Uram numer domu 4 orne 31509 role

128 133 Szymon Uram numer domu 13 
pole orne 6982 role

129 134 Antoni Pikuła numer domu 5 orne 1398 role
130 135 Pastwisko 386 łąki

131 136 Szymon Wiśniowski numer domu 
31 orne 1325 role

132 137 Tomasz Faber numer domu 16 
orne 6926 role

133 137 Łąka 424 łąki

134 138 Jakub Wójcik numer domu 39 
orne 1952 role

135 139 Wojciech Kania numer domu 2 
orne 1007 role

136 140 Maciej Faber numer domu 32 orne 1496 role

137 141 Sebastian Faber numer domu 17 
orne 11062 role

138 142 Pastwisko 157 łąki

139 143 Szymon Wiśniowski numer domu 
31 pole orne 11210 role

140 144 Antoni Pikuła numer domu 3 orne 3457 role
141 145 Pastwisko 920 łąki

142 146 Tomasz Walerian numer domu 
19 orne 235 role

143 147 Potok na pastw[isko] 549 łąki

144 148 Stanisław Biedroń numer domu 
33 orne 1471 role

145 149 Pastwisko 554 łąki

VI Położenie Gwoździec zwane zaczyna się na zachód od przeszłego położenia rozszerzając 
zaś swą rozległość na południe po przy pastwisku dominikalnym w następującym położeniu 
znajdującym się kończy na wschód częścią tegoż pastwiska a następującego położenia od północy 
iście następujące położenie

146 150 Jan Paczosa numer domu 25 
ogród 1172 łąki

147 151 Krzaki na pastw[isko] 1001 łąki
148 152 Pole orne 3421 role
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Liczba 
porządkowa

Numer 
parceli

Imię i nazwisko posiadacza, 
numer domu

Obszar 
w morgach 
i sążniach

Nazwa użytku 
(ogród, rola, 

łąk i lasy)

149 153 Jan Zajchowski numer domu 24 
ogród 553 łąki

150 154 Pole orne 3491 role

151 155 Kazimierz Goleń numer domu 23 
ogród 334 łąki

152 156 Tegoż samego nad domem orne 31907 role

153 157 Marcin Goleń numer domu 43 
ogród 343 łąki

154 158 Pole orne 501 role

155 159 Jędrzej Goleń numer domu 22 
ogródek 101 łąki

156 160 Pole orne 1569 role

VI Położenie Zakacze zwane początek ma od położenia IV Podosinia zwanego na zachód ciąg 
popod granicę chlebiańską na południe koniec u granicy jedlickiej, na wschód a na północ styka 
się z pierwszym położeniem

157 161 Adam Świdrak numer domu 18 
orne 11280 role

158 162 Pastwisko 1050 łąki

159 163 Tomasz Walerian numer domu 
19 orne 164 role

160 164 Pastw[isko] 337 łąki

161 165 Stanisław Biedroń numer domu 
33 orne 1161 role

162 166 Krzaki pastw[isko] 357 łąki

163 167 Adam Świdrak numer domu 18 
orne 4130 role

164 168 Pastwisko 275 łąki
165 169 Paweł Koza numer domu 20 orne 1344 role

166 170 Adam Świdrak numer domu 18 
łąka 675 łąki

167 171 Mateusz Hańba numer domu 14 
orne 1699 role

168 172 Szymon Lula numer domu 12 orne 1591 role

169 173 Maciej Hańba numer domu 30 
potok 373 łąki

170 174 Pole orne 51391 role

171 175 Tomasz Walerian numer domu 19 
pole orne 11060 role

172 176 Stanisław Biedroń numer domu 
30 orne 11150 role

173 177 Adam Świdrak numer domu 18 
orne 21566 role
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Liczba 
porządkowa

Numer 
parceli

Imię i nazwisko posiadacza, 
numer domu

Obszar 
w morgach 
i sążniach

Nazwa użytku 
(ogród, rola, 

łąk i lasy)

174 178 Potok na pastw[isko] Tomasza 
Fabra numer domu 16 1317 łąki

175 179 Orne 3924 role
176 180 Jan Smyka numer domu 21 ogród 756 łąki
177 181 W ogrodzie orne 11435 role

178 182 Jan Myśliwiec numer domu 38 
ogród 153 łąki

179 183 Orne 1640 role

180 184 Marcin Świdrak numer domu 35 
ogród 371 łąki

181 185 Pole orne 1671 role

182 186 Jędrzej Wiśniowski numer domu 
36 ogród 264 łąki

183 187 Orne 1788 role

184 188 Kasper Iwanicki numer domu 37 
ogród 116 łąki

185 189 Orne 1249 role
186 190 Potok pastwiska 329 łąki

187 191
Tu las przerywa
Wojciech Buda numer domu 27 
ogród

933 łąki

188 192

Tegoż samego
nad domem ponad las ku granicy 
jedlickiej
pole orne

4552 role

189 193
Przeciw granicy chlebiańskiej
bagniste stawiska za pastwisko 
gromadzkie

62863 łąki

190 194 Krzaki na pastwisko 7895 łąki
191 195 Las dominikalny 231849 lasy

Źródło: Йосифінська метрика Циркул Дуклянський, Грунтові метрики поземельного 
прибутку, описи земельних границь громади, правила фасіювання нив, сумарії та ін. 
Документи с. Потаківка, СДИА в Львіві, Фонд 19, Опіс II, Oд. 83, п. 1, k. 1-53.
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Aneks 2
Powszechna konskrypcja domów gromady Potakówki Państwa Tarnowieckie-
go cyrkułu dukielskiego z 13 marca 1789 r.

Kon-
skrypcjo-
nalny
numer 
domów

Numer po-
dług topo-

graficznego 
porządku 

w powszech-
nej gromadz-

kiej fasji

Imię właściciela

Te domy 
są podług 
przepisów 
do podat-
ków nie 
przezna-

czone

Przełożenie przyczyn dla 
których podatkowania albo 
przeciwnie uwolnienia od 

podatku żądano

1 127 Jacek Kania 
chałupnik 1 Z pomocy rolników i z gruntu 

żyje

2 124 Wojciech Kania 
zagrodnik 1 Z właściwego rolnictwa żyje

3 120 Maciej Koza 
zagrodnik 1 Z właściwego rolnictwa żyje

4 17 Marcin Lula 
zagrodnik 1 Z właściwego rolnictwa żyje

5 20, 21 Antoni Pikuła 
zagrodnik 1 Z właściwego rolnictwa żyje

6 14, 15, 16
Wojciech 
Biernacki 
zagrodnik

1 Z właściwego rolnictwa żyje

7 115 Jan Biedroń 
chałupnik 1 Częścią z rolnictwa a resztę 

z wyrobku u rolników

8 101 Piotr Stanek 
chałupnik 1 Częścią z rolnictwa a resztę 

z wyrobku u rolników

9 94, 95, 96 Jakub Dubiel 
zagrodnik 1 Z właściwego rolnictwa żyje

10 90 Wojciech Faber 
zagrodnik 1 Z właściwego rolnictwa żyje

11 10, 11, 12, 13 Wawrzyniec Faber 
zagrodnik 1 Z właściwego rolnictwa żyje

12 4, 5, 6 Mateusz Skwarło 
zagrodnik 1 Z właściwego rolnictwa żyje

13 1 Szymon Uram 
kmieć 1 Z właściwego rolnictwa żyje

14 3 Mateusz Hańba 
chałupnik 1 Z wyrobku [u] rolników żyje

15 117 Jędrzej Lula 
chałupnik 1 Częścią z gruntu resztę 

z wyrobku u rolników żyje
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Kon-
skrypcjo-
nalny
numer 
domów

Numer po-
dług topo-

graficznego 
porządku 

w powszech-
nej gromadz-

kiej fasji

Imię właściciela

Te domy 
są podług 
przepisów 
do podat-
ków nie 
przezna-

czone

Przełożenie przyczyn dla 
których podatkowania albo 
przeciwnie uwolnienia od 

podatku żądano

16 23, 24, 25 Jędrzej Faber 
kmieć 1 Z własnego rolnictwa żyje

17 30, 31, 32 Sebastian Faber 
zagrodnik 1 Z własnego rolnictwa żyje

18 33 Adam Świdrak 
kmieć 1 Z własnego rolnictwa żyje

19 34 Walenty Pikuła 
zagrodnik 1 Z własnego rolnictwa żyje

20 37 Paweł Koza 
chałupnik 1

Częścią z gruntu więczy 
[więcej] z wyrobku [u] 
rolników żyje

21 106 Jan Smyka 
chałupnik 1

Częścią z gruntu więczy 
[więcej] z wyrobku [u] 
rolników żyje

22 159 Krzysztof Lula 
chałupnik 1

Częścią z gruntu więczy 
[więcej] z wyrobku [u] 
rolników żyje

23 155 Michał Sanocki 
zagrodnik 1 Z właściwego rolnictwa żyje

24 153 Jan Zajchowski 
zagrodnik 1 Z właściwego rolnictwa żyje

25 150 Jan Paczosa 1 Z właściwego rolnictwa żyje

26 – Pusta karczma 
nikt nie mieszka 1 Pustka

27 191 Wojciech Buda 
zagrodnik 1 Z właściwego rolnictwa żyje

28 39 Adam Świdrak 
zagrodnik 1 Z właściwego rolnictwa żyje

29 7, 8, 9
Franciszek 
Biernacki 
zagrodnik

1 Z właściwego rolnictwa żyje

30 2 Maciej Kania 
chałupnik 1 Z wyrobku u rolników żyje

31 16, 19
Szymon 
Wiśniowski 
zagrodnik

1 Z właściwego rolnictwa żyje

32 26, 27, 28 Jędrzej Chacias 1 Z właściwego rolnictwa żyje
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Kon-
skrypcjo-
nalny
numer 
domów

Numer po-
dług topo-

graficznego 
porządku 

w powszech-
nej gromadz-

kiej fasji

Imię właściciela

Te domy 
są podług 
przepisów 
do podat-
ków nie 
przezna-

czone

Przełożenie przyczyn dla 
których podatkowania albo 
przeciwnie uwolnienia od 

podatku żądano

33 35, 36 Stanisław Biedroń 
chałupnik 1 Z wyrobku u rolników żyje

34 86 Jan Grzechowicz 
zagrodnik 1 Z właściwego rolnictwa żyje

35 104 Marcin Świdrak 
chałupnik 1 Z właściwego rolnictwa żyje

36 106
Jędrzej 
Wiśniowski 
chałupnik

1 Z właściwego rolnictwa żyje

37 108 Jan Gawron 
chałupnik 1 Częścią z gruntu częścią 

z wyrobku żyje [u] rolników

38 102 Jan Winiarczyk 
chałupnik 1 Z właściwego rolnictwa żyje

39 – Jakob Wójcik 
chałupnik 1 Z właściwego rolnictwa żyje

40 – Wdowa Lulina 
chałupnik 1 Z właściwego rolnictwa żyje

41 103 Jędrzej Skwarło 
chałupnik 1 Z właściwego rolnictwa żyje

42 88
Wawrzyniec 
Bedoński 
zagrodnik

1 Z właściwego rolnictwa żyje

43 157 Tomasz Siara 
chałupnik 1

Częścią z wyrobku [u] 
rolników częścią z gruntu 
żyje

44 156 Jan Klekot 
chałupnik 1

Częścią z wyrobku [u] 
rolników częścią z gruntu 
żyje

Ogółem: 44

Źródło: Йосифінська метрика Циркул Дуклянський, Грунтові метрики поземельного 
прибутку, описи земельних границь громади, правила фасіювання нив, сумарії та ін. 
Документи с. Потаківка, СДИА в Львіві, Фонд 19, Опіс II, Oд. 83, п. 1, k. 80-83.
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Abstract

Potakowka village in the years 1786–1789, 
in light of the so-called ‘Metryka Jozefinska’ land cadaster

Potakowka village is a very interesting example of a dearth of changes in the 
socio-economic system of Galicia, which was under the Austrian partition at the end 
of the 18th century. Thanks to the substantial number of preserved archival mate-
rials, the economic issues of the aforementioned time and the serfs’ place in the sys-
tem of the private-owned village could be recreated. The structure of professions, 
layout of the village, and the layout of the lands (ploughland, meadows, forests) was 
presented. By comparing the economic state of the village in years 1786–1789, no 
substantial economic improvement or even no improvement at all has been noted. 
The impact of the available terrain, layout of the water supply network and soil on 
the economic life of Potakowka was also discussed. The article is also an interesting 
contribution for genealogists. At the same time, it is a small fragment of history of the 
small Galician village.

Key words:
Potakowka, Tarnowiec demesne, Ewaryst Andrzej Kuropatnicki, Metryka Jozefinska 
land cadaster
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Fragmenty wspomnień Teresy Mastalskiej-Chwiejczak 
o przedwojennym Rzeszowie

Streszczenie

Prezentowane w artykule dwa opowiadania wspomnieniowe Teresy Mastal-
skiej-Chwiejczak zatytułowane Turul, Korkes – rzeszowskie sklepy, które bezpowrot-
nie zaginęły i Pan Szacunek to opis rzeszowskiego przedwojennego handlu widzia-
nego oczami klienta. Pojawiają się nieistniejące już sklepy obuwnicze, piekarnie, 
ciastkarnia, sklep z różnymi artykułami prowadzony przez Żyda, targowisko z ży-
dowskimi przekupniami, księgarnia. Dowiadujemy się, jakie produkty były sprze-
dawane w danych sklepach, jaka była ich jakość i cena. Autorka jest bacznym obser-
watorem i mimo zaawansowanego już wieku (94 lata) łatwo wydobywa z pamięci 
wiele szczegółów, na przykład fachową obsługę sprzedawców czy nowe zwyczaje 
tworzenia wystaw sklepowych. Wspomnienia dotyczą lat 1934–1938 i jest to ważny 
okres w dziejach Rzeszowa ze względu na inwestycje w mieście związane z budo-
wą Centralnego Okręgu Przemysłowego. Autorka opisuje zmiany, które dostrzegała 
podczas regularnych przyjazdów do Rzeszowa.

Słowa kluczowe:
Handel, lata trzydzieste

W poprzednim, XXXI tomie „Prac Historyczno-Archiwalnych”, przedstawi-
łem cztery opowiadania pani Teresy Mastalskiej-Chwiejczak, które są jej 
wspomnieniami z czasów dzieciństwa i młodości. Okres ten w głównej 

mierze spędziła w Rzeszowie i Głogowie Małopolskim. Przy tej okazji zaprezentowa-
łem krótko sylwetkę pani Teresy, dlatego teraz pominę informacje biograficzne, od-
syłając chętnych do poznania bliższych szczegółów z jej życia do poprzedniego tomu.

Obecnie chciałbym przedstawić dwie kolejne opowieści pani Teresy, które na-
pisała w ostatnim czasie, co było jej reakcją na zeszłoroczne wydawnictwo. Pierwsza 
opowieść, obszerniejsza, zawiera opis życia handlowego w przedwojennym Rzeszo-
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wie, który Autorka kilkakrotnie odwiedziła w latach trzydziestych XX w. Utrwaliło się 
ono w pamięci osoby obecnie 94-letniej, a mającej wówczas od 8 do 12 lat, ponieważ 
wspomnienia obejmują okres 1934–1938. W opowieści przewijają się różne miejsca 
związane z rzeszowskim handlem, począwszy od dwóch sklepów obuwniczych przy 
ul. Kościuszki, w których jej rodzina zaopatrywała się w nowe buty. Byli tak przywią-
zani do jakości sprzedawanego tam towaru, że w przypadku dłuższych nieobecności 
w Rzeszowie zwracali się do mieszkających przy ulicy Zamkowej dziadków Autorki, 
Stanisława i Agnieszki Jaworskich, aby zakupili i wysłali im obuwie. Tak było, gdy 
rodzina Autorki zamieszkała na Polesiu w Łunińcu, w miejscu, gdzie stacjonował 84. 
pułk strzelców poleskich, w którym służył ojciec pani Teresy, oficer Wojska Polskiego.

Następnie pojawiają się kolejne opisy, a to sklep z zabawkami, ciastkarnia przy 
ul. 3 Maja, słynna z dostępnych tam wypieków, sklep z tkaninami, w którym kupo-
wano materiały na odzież, restauracja. Czasami Autorka zwraca uwagę na różne 
detale, na przykład na przeniesioną z Wielkopolski modę wykonywania wystaw za 
witryną restauracji czy sklepu. Jest też inny szczegół – Autorka opisuje, jak była 
obsługiwana w sklepach jej babcia czy dziadek. Wychodzi na jaw fachowość sprze-
dawców, fakt, że doskonale pamiętali swoich klientów, potrafili dopasować naj-
lepszy do ich potrzeb towar. Tak było zarówno w obu sklepach obuwniczych, jak 
i w sklepie z tkaninami.

Pani Teresa przyznaje, że lubiła spacerować po przedwojennym Rzeszowie, 
poznawać jego zakamarki, zabytki, pomniki, ulice i place. Pokazywała uroki miasta 
nawet dziewczynie pracującej u Mastalskich jako opiekunka jej młodszego brata. 
Z zadowoleniem stwierdza, że władze miejskie dbały o likwidację nielegalnych wy-
sypisk śmieci, które psuły estetykę ulic. Na jej oczach zmieniał się Rzeszów, były 
to lata inwestycji w Centralny Okręg Przemysłowy, w mieście budowano fabryki 
i towarzyszącą im infrastrukturę, napływała nowa ludność, która znajdowała za-
trudnienie. Autorka, przyjeżdżając regularnie do dziadków, mogła zaobserwować 
wszystkie te zmiany.

Pisząc o przedwojennym handlu rzeszowskim, oczywiście nie można było po-
minąć kupców żydowskich. A więc pojawia się sklepik z koszernymi przysmakami, 
to znów widzimy charakterystyczny dla Żydów sklep Hirscha Wolfa Blau z mnó-
stwem różności, poznajemy smak chleba z piekarni Schneeweissa, słyszymy wresz-
cie wielki gwar towarzyszący żydowskim przekupniom na targowisku na Różance. 
Pani Teresa przedstawia też incydent, jak to studenci postanowili odebrać Żydom 
monopol na handel rybami. Są to obrazki, których dzisiaj już nie zobaczymy i może-
my tylko czytać opowieści o nich.

Drugie, krótsze opowiadanie zatytułowane Pan Szacunek wspomina rzeszow-
skiego księgarza o nazwisku Grauer, który wraz z żoną prowadził księgarnię przy 
ul. 3 Maja. On również świetnie znał gusty swoich klientów i potrafił proponować 
im właściwe książki. Do księgarni Autorka chodziła głównie z dziadkiem i ten kupo-
wał jej wybrane tytuły. Księgarz miał bogatą ofertę, co oznaczało, że w przedwojen-
nym Rzeszowie można było zakupić dobrą literaturę. Podobnie jak to było z butami, 
również książki wysyłane były stąd do Łunińca. Znamienna jest scena ostatniej wi-
zyty w księgarni, już po wybuchu wojny. Grauer ewakuował się na wschód i zaginął, 
a jego żona snuła się po pustym sklepie jak duch, czekając na jego powrót. Los Grau-
era to symbol nadchodzącego Holokaustu.
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Turul, Korkes – rzeszowskie sklepy,  
które bezpowrotnie zaginęły

Te dwa sklepy były usytuowane przy ulicy Kościuszki, niedaleko ulicy 3-go Maja, 
który z nich bliżej – nie pamiętam. Duże okna wystawowe były podobne i podobne 
też były ładne wnętrza z wygodnymi fotelikami do przymierzania butów, kupowa-
nych chyba równie często, to w jednym, to w drugim sklepie. Wielokrotnie zakupy 
butów odkładane były aż na przyjazd do Rzeszowa. Jakoś mojej Mamie bardziej one 
odpowiadały niż buty z innych części Polski.

Ja też lubiłam buciki z Rzeszowa lub z Krakowa: miałam (zresztą i mam) kłopoty 
z wysokim podbiciem i pamiętam dobrze, jak męczyłam się w niewygodnych pół-
bucikach do momentu przyjazdu do Rzeszowa. Tutaj też nie było łatwo z wyborem, 
ale wreszcie „u Korkesa” znalazła się odpowiednia para, której żywot, ku mojemu 
wielkiemu żalowi, zakończył się po pobycie najpierw w Wielkopolsce, a następnie na 
Polesiu. W Łunińcu – o ile pamiętam – był tylko jeden sklep obuwniczy i jakiś punkt 
słynnej firmy „Bata”. Jakość dostępnych tam butów była jednak słaba.

Przyszły mrozy i śniegi. Obuwie przydatne w Wielkopolsce nie nadawało się ab-
solutnie na Polesiu. Mama szybko napisała list do Babci, prosząc o kupienie modnych 
wówczas wysokich butów filcowych dla niej oraz małych dla mojego małego brata. 
Ja musiałam się zadowolić przepisowymi bucikami sznurowanymi, które prześlicz-
nie wykonał, podobno jedyny szewc w Łunińcu, mistrz Gerculin. Były śliczne, ale nie 
bardzo na łuninieckie wertepy.

Wydaje mi się, że w odpowiedzi przyszła paczka od firmy „Turul” – bez pobra-
nia. W dołączonym przez Babcię liście była podana cena i dopisek, ze właściciel skle-
pu przesyła ukłony.

Zaczął się karnawał, ostatni przed wojną, Mama miała jakieś balowe buciki, ale 
były potrzebne odpowiednie do bardzo eleganckiej sukni. Znowu więc poszedł list 
na ul. Zamkową 17, znowu przyszła paczka od firmy „Korkes”, zawierająca trzy albo 
cztery pary ślicznych pantofelków. Od Babci dowiedziałam się później, że kiedy wy-
bierała „prunelki” dla Mamy, pan Korkes zauważył:

– Jeżeli tam tak ciężko z butami, to może ja dołączyłbym jeszcze ze dwie, trzy 
pary dla znajomych pani majorowej. Jeśli nie będą potrzebne, to pani odeśle.

Były potrzebne, bardzo były. Najbliższe znajome niezwykle się ucieszyły na ich 
widok, ponieważ ominęła je jazda do Pińska na zakupy.

Jednak szczytem urody butów można było nazwać delikatne zamszowe buciki, 
łączone z elementami lakierowanymi. Nie umiem dziś dokładnie określić co to były 
za skórki. Całą wojnę, przywiezione do Głogowa, czekały na lepsze czasy, aż wreszcie 
się doczekały. Miały zgrabny wysoki obcas, trochę za delikatny na powojenne wro-
cławskie zrujnowane ulice, wiec poszły do kogoś – dla mnie nie były już odpowiednie.

Gdy w listopadzie 1939 r. znaleźliśmy się w Głogowie, Mamie zostało trochę pie-
niędzy. Dowództwo Brygady KOP po 17 września szybko rozdzieliło kasę nie tylko 
wśród żołnierzy, ale także między żony i rodziny oficerów oraz podoficerów. Dla 
84. pułku strzelców poleskich Poczta Polska, w której zatrudniona była narzeczona 
(później żona) ppor. Stanisława Byrczka wypłaciła wszystko, co było na książecz-
kach oszczędnościowych. Mama pieniędzy trochę zużyła najpierw na życie w Łu-
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nińcu, potem na podróż. Nie wiadomo było, jak się zachować wobec ustawicznych 
wiadomości, że Niemcy zmienią pieniądze – na pewno po bardzo złym kursie. Więk-
szość sklepów była już ogołocona z towaru, ale Mama, przechodząc ulicą Kościuszki, 
zobaczyła, że „u Korkesa” coś jeszcze jest.

Weszła, właściciel poznał ją, zaproponował kupno bardzo ładnych dziewczę-
cych buciczków z małą kokardką. Były w trzech kolorach: brązowym, czarnym i gra-
natowym. Podobno w wielu szkołach średnich zalecano lub nakazywano ich nosze-
nie, w tym w Rzeszowie. Mama kupiła je, ale miała jeszcze coś innego na oku i potem 
bardzo żałowała, że na nich zakończyła zakupy. Nosiłam je „od wielkiego dzwonu” 
przeszło 5 lat, a więc przez cały okres trwania wojny.

Na tejże ulicy Kościuszki, niemal na wprost dzwonnicy, przechodziło się przez 
szeroką bramę, maszerowało na drugą stronę budynku i po przejściu brukowanego 
dziedzińca wchodziło się do niedużego sklepu. Kupowało się tam wyrabiane przez 
firmę żydowską, jeśli dobrze pamiętam z Bielska Białej, śledzie w galarecie w pusz-
kach. Wielkość ich była od małej do sporego półmiska. To była specjalność, a zara-
zem specjał. Pikantna, lekko kwaskowa, idealnie przezroczysta galaretka, niebieska-
we, mięciutkie o takim samym smaku śledzie, delikatne jarzynki – to było coś. Istny 
cymes! Jadłam te śledzie zawsze z wielkim apetytem, mając jednak w duchu poważ-
ne wątpliwości, czy post z takim smakołykiem jest jakimś umartwieniem.

Na samym początku ulicy 3-go Maja, względnie bliżej budynku Sokoła, był sklep 
pana Stringera lub Singera z materiałami. Na pewno byłam w nim nie tylko jeden raz, ale 
utkwił mi w pamięci ten właśnie, kiedy byłam w nim z Dziadziem. Po przywitaniu właści-
cielka sklepu zapytała o życzenie klienta, mając na myśli „panią radczynię”, tzn. Babcię.

– Tym razem dla córki – odpowiedział Dziadzio.
– A dla której pani? Pani profesorowej czy pani majorowej?
Pani zaczęła głośno myśleć.
– Pani majorowa ma ciemne włosy i oczy – te materiały mogą być odpowiednie.
– O, ten chyba będzie najlepszy.
Może mówiła nawet nie „materiał” – tylko „materia”, to się często słyszało w Ma-

łopolsce.
Pokazała piękną sztukę materiału o kolorze delikatnego cynobru. Przy czym po-

wierzchnia była złożona jakoby z bardzo delikatnych kuleczek, mniejszych od grysi-
ku (kaszy manny). Rzeczywiście propozycja była świetna. Dziadzio spytał się mnie, 
czy mi się podoba, będąc już całkowicie przekonany. Towar zapłacony, zapakowany, 
został przeniesiony do domu i wysłany Mamie na imieniny.

Wiele materiałów było kupionych w tym sklepie: dla Babci, Mamy, Cioci Lilii. 
Moje sukienki również, w pepitkę, w ciepłym kolorze wina, bluzeczki, w niebieskich 
kratkach na białym tle. Myślę, że ostatnia Mamy elegancka suknia, czarna z jedwabiu 
z Lyonu, bardzo drogiego (30 zł za 1 m) również uszyta była z materiału tam kupio-
nego. Pięknie uszyta, do dziś wisi w mojej szafie.

Przy ul. Grunwaldzkiej, blisko Kościuszki był sklep z zabawkami. Był też drugi, przy 
zbiegu ulic 3-go Maja i Zamkowej, ale ten pamiętam tylko z najmłodszych lat, potem 
jakby go nie było. W tym pierwszym miałam kupioną przez Dziadzia w czasie spaceru 
laleczkę – portret małej, słynnej aktorki Shirley Temple. Laleczki te różnej wielkości 
(wyrabiała je fabryka w Kaliszu) cieszyły się ogromną popularnością, mimo dość wy-
sokiej ceny. Zobaczyłam ją na wystawie, nota bene niedużej i zdziwiona powiedziałam:



Fragmenty wspomnień Teresy Mastalskiej-Chwiejczak o przedwojennym Rzeszowie 225

– Dziadziu! Shirley Temple – i z laleczką wróciłam do domu.
Mam ją na fotografii. Moja cioteczna siostra Basia dostała nieco później więk-

szą, ale moja była – wszyscy tak mówili – bardziej wiernie oddana. Różne zabawki 
przeszły w nasze ręce, nie tylko lalki, ale na przykład także urządzenia mechaniczne, 
ćwiczące zręczność rąk. Basi lalka się zachowała, moja podzieliła gorszy los innych 
zabawek na Polesiu, które musiałam zostawić, uciekając przed Sowietami.

Przy zejściu z rynku w kierunku cmentarza i dalej Nowego Rynku – przy ulicy 
Gałęzowskiego miał swój sklep Hirsch – Wolf Blau. Był to sklep, mówiąc słowami 
poety – „kram rozlicznego gatunku”. Mocne, żelazne czy stalowe drzwi po otwarciu 
dawały możność wejścia do wnętrza ciemnego, ale tak ciasno zapełnionego różnym 
towarem, że trudno się było zorientować, co w nim głównie się sprzedaje. Były i wy-
roby żelazne, fajans, może też porcelanowe, drewniane, chyba także i inne.

Pamiętam jak dziś, że pewnego dnia Babcia chciała tam kupić jakiś drobiazg. 
Miałyśmy już wychodzić, ale obok miniaturowej, mocno okurzonej szklanej szafki 
zobaczyłyśmy komplet dla lalki „do łazienki”: mydelniczka, dzbanek, kubek do mycia 
zębów i nawet nocniczek. Nie wiem, czy to było z fajansu, czy z porcelany, ale było 
bardzo ładne. Babcia, widząc, że mi się podoba, chciała mi kupić. Myślę, że kupiłaby 
także dla kuzynki, bo obie otrzymałyśmy mebelki dla lalek, robione przez pana No-
waka w Głogowie (ul. Larymowicza).

Właściciel Hirsch – Wolf Blau, postawny starszy mężczyzna z długą brodą, pej-
sami, w typowym ubiorze żydowskim – czarnym chałacie ze sznurkami – postawił 
wysoką cenę. Babcia, która oglądnęła to cacko, stwierdziła, że ładne, ale cena zbyt 
wygórowana. Nie było mowy o żadnej obniżce. Starszy pan wyraźnie nie chciał się 
pozbyć tych przedmiotów. Dlaczego?

Przechodząc tamtędy, nigdy już tego kompletu nie widziałam.
Były i inne sklepy, jak na przykład opisywany przez śp. Franciszka Kotulę sklep 

z owocami, słodyczami, w którym można było się napić wody sodowej z sokiem lub 
bez, malutka cukierenka, w której można było kupić świetny piernik, biszkopt oraz 
makaroniki migdałowe, orzechowe1. Przykro mi się zrobiło, gdy w latach siedem-
dziesiątych, idąc ulicą 3-go Maja i Zamkową, zobaczyłam u ich styku mocno już, ale 
na „na głucho” zasuniętą żaluzję.

Chleb z piekarni Schneeweissa (przy Różance) bardzo lubiłam. Wypiekali też 
w lecie dobre bułeczki słodkie z jagodami. Nie mam natomiast pojęcia, gdzie było ku-
powane mięso. Wiem natomiast, że na przykład cielęcina – tylna część była znacznie 
tańsza jak w Wielkopolsce i opłacało się posyłać w możliwym okresie z Rzeszowa do 
Ostrowa Wielkopolskiego lub podobnych miejscowości odpowiednio zapakowaną 
ćwiartkę. Nadawano po południu w Rzeszowie, a na drugi dzień rano lub najdalej 
dzień później była już u adresata2.

Trzeba tu zaznaczyć, że jeśli chodzi o wygląd społeczności żydowskiej, to był 
bardzo zróżnicowany. Od bardzo skromnych ubiorów, nawet zaniedbanych do bar-

1 F. Kotula opisuje położoną przy ulicy 3 Maja w Rzeszowie cukiernię Jana Lewickiego, który 
przybył do miasta z okolic Lwowa. Prowadził on wypiek i sprzedaż własnych ciast, które cie-
szyły się dużym wzięciem, zob. Ibidem, Tamten Rzeszów, Rzeszów 1985, s. 354-355.

2 Zgodnie z rytuałem religijnym Żydzi za koszerne uważają tylko przednią część ubitej krowy 
czy wołu, dlatego tylną odsprzedawali chrześcijanom po niższej cenie. Mała populacja Żydów 
w Wielkopolsce powodowała, że podobne praktyki nie były tak stosowane, jak w Rzeszowie.
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dzo eleganckich. Nie pamiętam natomiast – może się nie wpatrywałam – kobiet ży-
dowskich w perukach względnie czepcach z perłami. Moda na nie chyba zakończyła 
się po I wojnie światowej, tak samo zresztą jak ludowego stroju wiejskiego, którego 
jakąś część widziało się niekiedy na pojedynczych osobach w celu jej „znoszenia”.

Zdarzały się czasem przypadki powrotu z zagranicy jakiegoś izraelity pocho-
dzącego z Rzeszowa, na przykład w domu wybudowanym przez pana Urbana, pro-
wadzącego przedstawicielstwo książęcego browaru w Żywcu i właściciela drugiego 
domu (jeden dom leżał przy ulicy Jagiellońskiej, a drugi, nowy, bliżej Pułaskiego), 
zamieszkiwał niejaki pan Szapiro. Był to starszy pan, podobno zapomniał języka pol-
skiego. Czym się zajmował i czy ktoś więcej z nim mieszkał, nie wiem. Mówiono, że 
właściwie był samotny, jeśli nie liczyć pięknego psa – doga, którego ktoś wyprowa-
dzał na spacer.

Druga, to sprawa błp. Tannenbauma, którego imię nosił „Dom Ludowy”3. Oczy-
wiście nie znałam i nie znam przebiegu sprawy, ale w pewnym okresie przed wojną 
słyszało się o różnych sporach dotyczących ustalenia użytkowników domu, o odrzu-
ceniu woli twórcy, o tym, że jest niewykorzystany itp. Można to było usłyszeć w róż-
nych miejscach, osobiście obserwowałam dyskutujących na ten temat. Nigdy nawet 
nie byłam w tamtej stronie. Dziwna rzecz, jakoś mi było żal tego domu i tej sprawy. 
Chyba w końcu ucichła.

Jeśli chodzi o sprawy kupców i ich sklepów, to nastąpiła znaczna zmiana, gdy 
powstawał Centralny Okręg Przemysłowy. W roku 1932 i w następnym nie byłam 
w Rzeszowie. Przyjechałam po powodzi w 1934 roku, początkowo na krótko, a zo-
stałam nieco dłużej, bo zachorowałam na ostrą anginę. W kolejnym roku znowuż nie 
odwiedzałam Dziadków i przyjechałam do nich dopiero w 1936 z rodzicami i małym 
Bratem. Mama była po bardzo ciężkim zapaleniu stawów, z nawrotami, nie bardzo 
zdolna do poruszenia się. Niewiele więc chodziłam na dalsze spacery, ale jeśli poszło 
się w stronę, w której budowane były zakłady PZL lub H. Cegielskiego, widziało się 
ruch, zaprzęgi (nawet z dalekiego Polesia) i ogromne zmiany. Te były jeszcze bardziej 
widoczne w następnych latach – w 1937 (byłam w mieście cały sierpień i od połowy 
grudnia do 20 stycznia). Ostatni raz przed wojną byłam w Rzeszowie w lipcu 1938 
roku. Przybyło ludzi, którzy znaleźli się tam jako pracownicy firm budujących zakłady 
oraz przyszła kadra zarządzająca. Miasto więc wypełniało się tłumem i ruchem. 

Trzeba jednak powiedzieć, że w wielu przypadkach wygląd zewnętrzny skle-
pów, reklam itp. pozostawiał wiele do życzenia. Pamiętam istniejące przy ulicy 3-go 
Maja skrzyneczki oszklone z danymi tego czy innego przedsięwzięcia, które były 
rzadko umiejscowione albo w ogóle nie były zmieniane od pokoleń, pod kątem este-
tycznym stały daleko w tyle za poziomem na przykład Wielkopolski. Chociaż trzeba 
dodać, że przy ulicy 3-go Maja w Rzeszowie pojawiły się nowe, bardzo eleganckie 
sklepy, a także restauracja przy ulicy Jagiellońskiej (Worsztynowiczów z Poznania).

Wielką sensację wzbudziła w Rzeszowie w tejże restauracji podczas adwentu 
1937 roku popularna w Wielkopolsce aranżacja wystawy, dwa tygodnie czy tydzień 
przed świętami. W Wielkopolsce nawet w małych miastach był zwyczaj pogłębiania 
witryny (okna wystawowego) sklepu przez przestawienie wyposażenia mebli i czę-

3 Adolf Tannenbaum (1864–1930) – urodzony w Rzeszowie kupiec, który w Niemczech i Anglii 
dorobił się znacznej fortuny, był twórcą fundacji swojego imienia, ze środków której wybudo-
wano w Rzeszowie Żydowski Dom Ludowy, obecnie Wojewódzki Dom Kultury.
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ści sklepowej, i w tym obszarze powstawał pokój, który odpowiednio malowano, 
który był obiektem reklamowym. Działo się to przede wszystkim przed Bożym Na-
rodzeniem i Wielkanocą, a w niektórych przypadkach jesienią, także w tzw. Białym 
Tygodniu. Pokój przed Bożym Narodzeniem przedstawiał sypialnię, a także coś w ro-
dzaju pokoju dziecinnego: oczywiście wszystko w miarę posiadanych możliwości. 
Były więc na przykład dwa pięknie nakryte łóżka z bielizną pościelową i osobistą 
oraz dziecięce łóżeczko z pełnym wyposażeniem wraz z zabawkami. Dekorację sta-
nowiła choinka. Na podłodze były chodniczki, dywaniki, jakieś prezenty, wszystko 
ładnie oświetlone i z dużą dozą elegancji, która interesowała widza. Witryna była 
oblegana przez ciekawskich przechodniów.

Wystawa na Wielkanoc, w Białym Tygodniu i przy innych okazjach zależała od 
fantazji właściciela i upodobań danej miejscowości. Jak wspomniałam, w roku 1937 
taka wystawa wzbudziła niemałe zaciekawienie w Rzeszowie. Jej widokiem nie dzi-
wiła się moja Babcia, która takie przedstawienie oglądała będąc u nas w Wielkopol-
sce, natomiast w Rzeszowie oglądających było coraz więcej, co stwierdziliśmy, wy-
chodząc po południu i później, w godzinach wieczornych.

Jarmarki szły swoją drogą w dniach ustalonych jeszcze nieraz w średniowieczu. 
W lecie zmiany w estetyce miasta były widoczne. Nie było już wtedy śladu po hał-
dach śmieci, na przykład jakimś dzikim wysypisku przy Pułaskiego. Różanka w dzień 
targowy też wyprzystojniała.

Z targowiskiem na Różance i nianią mojego brata Marysią, która z nami przyje-
chała do Rzeszowa w grudniu 1937 roku, miałam ciekawą przygodę. Marysia, star-
sza ode mnie o kilka dobrych lat, ale bardzo zaprzyjaźniona, nigdy chyba nie widziała 
miasta z większą ilością społeczności żydowskiej. W Krotoszynie, w którego sąsiedz-
twie mieszkała jej rodzina, były wówczas tylko trzy rodziny żydowskie, w tym jed-
na mieszkająca w tym samym domu co my. Synagoga głównie służyła żołnierzom 
wyznania mojżeszowego. W Rzeszowie wychodziłam z nią na spacer, przeważnie 
w Aleję pod Kasztanami i najbliższą okolicę – z moim małym Bratem. Bywała też na 
spacerze z Babcią, a raz (pierwszy po jakimś czasie) na propozycję starszych zabra-
łam ją, żeby pokazać jej miasto, w którym zresztą poruszałam się swobodnie, znałam 
ciekawe miejsca, zabytki, rzekę itp.

Poszłyśmy ulicą 3-go Maja, pokazałam jej farę, kościół bernardynów, pomnik 
Leopolda Lisa-Kuli, potem poszłyśmy w kierunku rynku. Dalej w kierunku Nowego 
Rynku, po drodze widziała dwie synagogi, obie zamknięte. W powrotnej drodze za-
uważyła targowisko na Różance. Handlowali przeważnie Żydzi. Było ich pełno, ro-
iło się od różnych typów, ubranych czasami w najcudaczniejszy sposób, obok stały 
rozmaite wozy, przy niektórych na długim patyku zwisał czerwony kawałek płótna, 
ostrzegając: Uwaga, koń gryzie!

Marysię oszołomił zupełnie krzyk, głośne rozmowy w jidysz, słychać było także 
hebrajski, mniej lub więcej poprawny język polski, a niekiedy bezbłędną polszczy-
znę. Uznałam, że wystarczy i zaczęłyśmy wracać. Znalazłyśmy się znów na ulicy 3-go 
Maja. Następne spacery były już normalne. Kiedy komuś się kłaniałam, objaśniałam 
Marysi, kim jest ta osoba. Przestała się dziwić krótkiej wymianie zdań, dłuższym 
opowiadaniom, słowem: wkroczyła normalność.

Nie znałam krawcowych w Rzeszowie. Nie było z tym chyba najlepiej, dla mnie 
jedna sukienka tutaj była szyta (niestety, nie wiem przez kogo) i to nie bardzo udana. 
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Za to niemal za każdym razem była robiona jakaś fotografia. Nie lubiłam tego; nie 
byłam i jestem daleka od fotogeniczności, odwrotnie jak cała rodzina.

Przypominam sobie doskonale ostatni grudzień, który przed wojną spędziłam 
w Rzeszowie w 1937 roku, był bardzo dziwny. Oprócz wystaw, zjawiły się wozy, nie-
wielkie podesty z improwizowanym stołem, wagi, kasy i inne potrzebne do handlu 
przedmioty. Nad tym wszystkim królowali młodzi studenci Wyższej Szkoły Handlu 
Zagranicznego ze Lwowa, sprzedający ryby. Nad nimi widniał transparent czy raczej 
ogłoszenie: „Pomóż studentom”, „Świeże ryby” itp. Ktoś mi potem mówił, że było też 
ogłoszenie: „Nie kupuj u Żyda!”. Czy faktycznie było, a także wołania o podobnym 
wydźwięku, tego nie pamiętam. „Pańska” ulica była wtedy pełna ruchu, było sporo 
świateł, ale można się było zgubić.

Słyszałam, że celem studentów było odebranie Żydom klientów. Dużo nad tą 
sprawą dyskutowano, sama wiele słyszałam. Chyba prawdą jest, że było to dla nich 
jakby zadaniem do wykonania: mieli zorganizować w formie wcześniejszych per-
traktacji zamówienie towaru ryb już wiosną lub wczesnym latem u właścicieli sta-
wów, głównie w majątkach, opierając się na jakichś danych statystycznych. Podobno 
był to manewr wyprzedzający, którego kupcy żydowscy, dotychczasowi monopoliści 
w tym handlu, zupełnie się nie spodziewali.

Sprawa była już zupełnie zapięta, gdy wcześniejsi kontrahenci, przyzwyczajeni 
do innego trybu handlu, zgłosili się. Dowiedzieli się, że ich oferta kupna jest spóź-
niona. Czy usiłowali podjąć jakieś kroki w sprawie zmiany sytuacji, nie było mi wia-
domo. Nie wiem też, czy brało w przygotowaniu całego przedsięwzięcia udział kilka 
grup studenckich, czy tylko ta jedna. W każdym razie udało się. Najbardziej cieszyli 
się studenci (akademicy) mniej zamożni, bo zysk z całego przedsięwzięcia był niezły 
i dodatkowo dużo się w ten sposób nauczyli.

„Pan Szacunek”
W Rzeszowie przy ul. 3-go Maja, w niedalekiej odległości od fabryki pana Weis-

sa, wraz z żoną prowadził księgarnię pan Grauer. Imion ich nie pamiętam. Pani była 
osobą dość wysoką i raczej trudno byłoby ją nazwać smukłą, natomiast jej małżonek 
był sporo od niej niższy i drobnej postaci oraz bardzo zwinny i ruchliwy.

Miał w sobie tylko dla niego właściwy sposób witania się z klientami, zwłaszcza sta-
łymi i dobrze znanymi. Przy energicznym skłonieniu głowy wymawiał tylko jedno słowo:

– Szacunek!
Ewentualnie dodawał do niego należny danej osobie tytuł.
Obserwowałam to przez wszystkie lata, które spędzałam u moich śp. Dziadków, 

zamieszkałych do wojny właśnie w Rzeszowie. Do księgarni przychodziłam zwykle 
z Dziadziem, ale w miarę upływu lat także sama, kiedy nadeszły jakieś mogące zain-
teresować mnie nowości, coś z ulubionych autorów względnie epok.

W najmłodszych latach, dzięki cierpliwemu czytaniu mi pozycji dla dzieci i róż-
nych opowiadań oraz bajek, poznałam ich bardzo dużo. Dzisiaj jeszcze część z nich 
pamiętam. Potem bajki dość szybko zostały porzucone, a miejsce ich zajęła przede 
wszystkim historia, zawarta w utworach Gąsiorowskiego, Przyborowskiego, wspo-
mnienia i dostępne opracowania epoki napoleońskiej, powstania listopadowego, 
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powstania styczniowego oraz okresu pierwszej wojny światowej. Ze szczególnym 
uwzględnieniem Legionów, wojny polsko-bolszewickiej i obrony Lwowa.

Szybko właściwie odsunęłam na bok tomiki „dziewczęce”, miejsce ich zajmowa-
ły artykuły z dodatków tygodniowych, na przykład IKC lub „Polski Zbrojnej w Kul-
turę”4. Główne jednak książki otrzymywałam od Dziadzia, a cały ciężar ich wyszu-
kiwania brał na siebie „Pan Szacunek”, który witał mnie nieco inaczej, ale bardzo 
uprzejmie.

Ostatnia spora przesyłka przyszła do mnie z początkiem lipca 1939 roku. Zawie-
rała komplet lektur dla drugiej klasy gimnazjum. Z miejsca zabrałam się do czytania 
na przykład Jeske-Choińskiego Tiara i korona, Deotymy Panienka z okienka5. Część 
lektur już wcześniej miałam w domu.

Cała moja biblioteczka przepadła 1 października 1939 roku, kiedy wyrzucono 
nas z mieszkania w Łunińcu (województwo poleskie). Dowiedziałam się po wojnie, 
że książki krążyły w czasie wojny, powiedzieli mi to byli sąsiedzi i byli koledzy, już 
we Wrocławiu. Niektóre tytuły widziałam w oknie antykwariatu, ale nie stać mnie 
było na odkupienie. Zaniechałam sprawdzenia, czy na pewno to były moje, czy też 
może nie.

Kiedy w grudniu 1939 roku byłam w Rzeszowie, wraz z Babcią wstąpiłyśmy 
do księgarni „Pana Szacunka”. Jego nie było, a żona, zobaczywszy nas spytała, czy 
może nie przejeżdżał ktoś z nas przez Lwów i nie spotkał jej męża, bo on się tam udał 
z chwilą wybuchu wojny. Od tej pory nie miała o nim żadnej wiadomości. Nikt go nie 
widział ani o nim nie słyszał.

Nic nie można było jej pomóc. Była smutna, jakby mniejsza i mocno postarzała. 
Wszystko wskazuje na to, że wraz z całą rodziną podzieliła los mieszkańców getta 
w Rzeszowie.
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Abstract

Selected memories of Teresa Mastalska-Chwiejczak  
about the pre-war Rzeszow 

This article presents two memoirs from Teresa Mastalska-Chwiejczak titled 
‘Turul, Korkes – Rzeszow shops that irretrievably disappeared’ and ‘Mister Respect’ 
that describe the pre-war Rzeszow’s commerce seen from the viewpoint of the cu-
stomer. These memoirs tell of no longer existing shoe shops, bakeries, a confectio-
nery, a shop with various articles manned by a Jew, a market with Jewish hucksters 
and a bookstore. We learn of what sorts of products were sold in the shops and about 
the products’ quality and price. The author is a keen observer and despite her advan-
ced age (94 years old) she easily uncovers many details from memory, such as the 
professional service of the clerks or the new practice of creating a shop window. 
The memoirs pertain to the years 1934–1938, an important period for Rzeszow due 
to the investments in the city regarding the construction of the Central Industrial 
Region. The author describes changes, which she noticed during her regular visits 
to Rzeszow.
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Trade, 1930s
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Partyzancka mała matura

Streszczenie

Tajne nauczanie było jednym z najważniejszych elementów funkcjonowania 
Polskiego Państwa Podziemnego, ewenementem na skalę okupowanej Europy. Taj-
ną szkołę prowadzono także w jednym z najsłynniejszych oddziałów partyzanckich, 
jakim byli „Jędrusie”, działający na terenie Sandomierszczyzny. Pomysłodawcą tej 
formy działania był Władysława Jasiński „Jędruś”, który uznał, że wojna nie może 
być czasem straconym, szczególnie dla jego najmłodszych podkomendnych. Zwień-
czeniem tajnych kompletów była konspiracyjna „mała matura”.

Słowa kluczowe: Jędrusie, Władyslaw Jasiński, matura, 

Przeżywany okres pandemii nie tylko zweryfikował panujący świat wartości, ale 
też diametralnie zmienił codzienne życie milionów ludzi. Restrykcje związane 
z walką z koronawirusem dotknęły prawie wszystkie sfery życia społeczne-

go, w tym także szkolnictwo, któremu przyszło działać w nowych, nieznanych do-
tychczas warunkach. Warto jednak zdać sobie sprawę, że wbrew temu, co nam się 
zazwyczaj wydaje, nie była to pierwsza „dziwna” nauka w ostatnich kilkudziesięciu 
latach. Trzeba przypomnieć, że w czasie ostatniej wojny, podczas niemieckiej okupa-
cji, polskie szkolnictwo również przybrało nieznane wcześniej formy, wedle których 
działała bądź to „leśna” szkoła, bądź „szkoła przy zasłoniętych oknach”.

Jednym z ciekawszych przykładów tej pierwszej był system nauki szkolnej 
stworzony w słynnym partyzanckim oddziale „Jędrusiów”. Powstał on z inicja-
tywy Władysława Jasińskiego w 1941 roku na bazie działającej w Tarnobrzegu 
i sąsiednich powiatach od jesieni 1939 roku organizacji „Odwet”. Warto dodać, że 
była ona jedną z pierwszych tego typu inicjatyw, jakie stworzono na terenie oku-
powanej Polski. Chociaż bibliografia dotycząca historii „Jędrusiów” jest pokaźna1, 

1 Warto wymienić szczególnie: E. Dąbrowski, Szlakiem „Jędrusiów”, Kraków 1992; Bez broni, 
Warszawa 1990; E. Hulla, Organizacja konspiracyjna „Odwet – Jędrusie” 1939–1944 w pamięci 
historycznej, Olsztyn 1999; W. Gruszczyński, „Odwet – Jędrusie”, Staszów 1995; M. Korczak, 
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to jednak wiele aspektów ich działalności wymaga jeszcze poszerzenia i dogłębnej 
analizy2.

Niniejszy artykuł bazuje tak na dotychczasowej literaturze przedmiotu, jak i na 
relacjach nigdzie dotąd nie publikowanych, a pochodzących z prywatnego archi-
wum, nieżyjącego już, Tadeusza Szewery, jednego z żołnierzy „Jędrusia”.

 Władysław Jasiński „Jędruś” zdawał sobie sprawę z faktu, że młodzież zaan-
gażowana w walkę z okupantem traci lata przeznaczone w normalnych czasach na 
naukę. Często podkreślał to w rozmowach i dążył do tego, by stworzyć tej młodzieży 
warunki ukończenia przynajmniej czterech klas gimnazjum, by chłopcy mogli wejść 
w nowe życie po wojnie ze świadectwami ukończenia szkoły średniej, ale jeszcze bar-
dziej do tego, by w ich obecne życie wnieść te treści, których byli pozbawieni i by dzięki 
tym wartościom zdolni byli do utrzymania równowagi psychicznej3. 

Warto zauważyć także, że wszystkie decyzje podejmowane w tym zakresie 
w różnych miejscach okupowanego kraju były również formą walki przeciwko oku-
pantowi. Wszak Niemcy administracyjną decyzją zamknęli wszystkie szkoły średnie 
i uczelnie wyższe, pozostawiając w okrojonym zakresie programowym jedynie szko-
ły powszechne i zawodowe.

 „Jędruś” przewidywał i to, że w miarę upływu czasu do oddziału dołączać będą 
również ci młodzi konspiratorzy, którzy już korzystali z tajnego nauczania i którym 
powinno się stworzyć możliwość kontynuowania nauki również w warunkach par-
tyzantki. O wadze tego problemu niech świadczy fakt umieszczenia tajnej oświaty 
jako oddzielnego referatu w tworzonej pod koniec 1942 roku nowej strukturze or-
ganizacyjnej oddziału (organizacji). Jej celem było zorganizowanie kursu nauczania 
w zakresie szkoły średniej. Miało to niewątpliwie wzbogacać życie partyzanckie, 
a także w jakimś stopniu zabezpieczać przyszłość młodzieży, oddanej pod jego ko-
mendę. Dokument napisany ręką „Jędrusia” świadczy o jego szeroko zakrojonych 
planach i pomysłowości4.

Pierwsze próby nauki w warunkach partyzanckiego reżimu podjęli sami „Ję-
drusie” w maju 1942 roku, kiedy to na kwaterze u Andrzeja Wieczorka „Chebonsa” 
w Bukowej materiał gimnazjalny przerabiali m.in. Eugeniusz Dąbrowski „Genek”, 
Władysław Hyjek „Lord”, Andrzej Skowroński „Andrzej” i Zdzisław de Ville „Zdzich”. 
Eugeniusz Dąbrowski wspominał, że w czerwcu tegoż roku, z inicjatywy Władysława 
Hyjka, na jego podręcznikach przerabiali materiał z fizyki5. Inny z „Jędrusiów”, An-
drzej Skowroński dodawał: W miesiącach letnich kwaterując w Żarnikach z własnej 
inicjatywy czytaliśmy podręczniki gimnazjalne z zakresu klas IV i I licealnej. Przyniósł 
je Władysław Hyjek, a korzystali z nich prócz wymienionego, Zdzisław de Ville i Andrzej 
Skowroński6. Świadczy to dobitnie, iż Jasiński doskonale rozeznawał nie tylko potrze-

Życie na włosku, Staszów 1997; H. Kuksza, Jędrusiowa dola, Warszawa 1992; T. Zych, „Odwet – 
Jędrusie”, Tarnobrzeg 2009.

2 Autor niniejszej publikacji przygotowuje monografię tak „Odwetu”, jak i „Jędrusiów”.
3 Relacja S. Głombiowskiej, cyt. za: T. Szewera, Nauczyciele „chłopców z lasu, „Rocznik Komisji 

Nauk Pedagogicznych”, 1971, t. XIII, s. 207.
4 C. Gutry, Akcja pomocy społecznej „Jędrusiów”, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1968, nr 3, 

s. 172.
5 T. Szewera, Tajne nauczanie w oddziale partyzanckim „Jędrusie”, mps w posiadaniu autora.
6 Ibidem.
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by młodych konspiratorów, ale również ich oczekiwania i nastroje. Zdawali oni sobie 
sprawę ze znaczenia nauki i wykształcenia. Wiedzieli, jak wiele kosztowała ona wy-
rzeczeń, również materialnych w przedwojennym okresie. W lecie 1942 roku, kiedy 
oddział zgrupowany był w jednym miejscu, tj. w rejonie Ujazdu na tzw. Wygwizdo-
wie, Władysław Jasiński przystąpił do organizowania tajnego nauczania. W tym celu 
nawiązał kontakt z „Cyklopem” i prof. Zygmuntem Szewerą z Tarnobrzegu, który 
jednak był mocno zaangażowany w działalność ZWZ-AK nie mógł przyjąć propozycji 
„Jędrusia” przeniesienia się za Wisłę i prowadzenia tam kompletów szkolnych. 

 W sierpniu i wrześniu tegoż roku gotowość współdziałania z „Jędrusiami” zgło-
sił Karol Głombiowski, mieszkający wówczas we wsi Modliborzyce i prowadzący na 
tamtym terenie tajne nauczanie. „Jędruś” przewidywał go na kierownika „referatu 
tajnej oświaty” przy swoim oddziale partyzanckim. Wybór ten był nieprzypadkowy. 
Głombiowski miał nie tylko praktykę w prowadzeniu tajnych kompletów, ale także 
ogromny autorytet naukowca i nauczyciela. Warto dodać, że po wojnie zyskał on 
zasłużoną sławę twórcy tzw. polskiej szkoły bibliologicznej. Jego żona, również na-
uczycielka, tak wspominała po latach ich kontakty z Jasińskim: Upamiętniły mi się 
dwa spotkania z „Jędrusiem”. Jedno w ruinach zamku Ossolińskich w Ujeździe… Cze-
kaliśmy w milczeniu na to spotkanie. W pewnej chwili Piotr powiedział: Już jedzie. Na 
ścieżce ukazał się rowerzysta – był nim „Jędruś”. Po krótkiej rozmowie zapadła decyzja: 
po ustaleniu kwater, a więc i izb zebrań lekcyjnych zaczynamy prace. Drugie spotkanie 
odbyło się w Albinowie. Na piętrze w małym pokoju willi… Z rozmowy z „Jędrusiem” 
pozostało mi tylko ogólne wrażenie. Chodziło mu rzeczywiście o dwie ważne sprawy: 
by chłopcy mogli wejść w nowe życie po wojnie ze świadectwami ukończonej szkoły 
średniej, ale jeszcze bardziej o to, by w ich obecne życie wnieść treści, których byli po-
zbawieni, i by dzięki tym wartościom zdolni byli do utrzymania równowagi psychicz-
nej... Potrzebę tej pomocy rozumiał za nich „Jędruś” i w tym także tkwiła jego wielkość7.

Do grudnia 1942 roku w zasadzie wszystkie prace organizacyjne przy tworze-
niu tajnych kompletów zostały zakończone. Zgromadzono podręczniki, dostarczone 
do Albinowa przez kierownika szkoły w Iwaniskach, Henryka Chodurskiego i wspo-
mnianego Karola Głombiowskiego. Dobiegało końca kompletowanie zespołu pro-
fesorskiego: Karol Głombiowski, kierując całością nauczania, miał wykładać łacinę 
i język niemiecki. Jego żona Stefania miała uczyć języka polskiego i historii. Dzięki 
kontaktom przez osoby przebywające w willi inż. Pikulskiego otrzymano zapewnie-
nie, że do „Jędrusiów” zostanie skierowana z Warszawy nauczycielka matematyki 
i fizyki, Kazimiera Tramerowa, ukrywająca się pod nazwiskiem Białowąs. Prócz wy-
mienionych zespół wykładowców mieli uzupełniać: nauczyciel biologii Hieronim 
Jawłowski zamieszkały w Plancie oraz Irena Ważgowska i Wielosław Ginter, uczą-
cy na kompletach w Iwaniskach i Kobylanach8. Niestety, na przeszkodzie realiza-
cji tych wszystkich starań stanęła śmierć Władysława Jasińskiego 9 stycznia 1943 
roku. O inauguracji nauczania nie mogło być mowy. Na dodatek, „Jędrusie” wykonali 
niebawem uderzenie na niemieckie więzienie w Opatowie, w konsekwencji czego, 
w obawie przed represjami musieli opuścić rejon dotychczasowego zakwaterowa-
nia. W tej sytuacji zgromadzone podręczniki przekazano profesorowi Głombiow-
skiemu, a Kazimierę Tramerową, która przyjechała w tym czasie z Warszawy, uloko-

7 S. Głombiowska, Moje spotkania z „Jędrusiem”, mps w posiadaniu autora.
8 T. Szewera, Tajne nauczanie w oddziale…
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wano wraz z jej synem, Andrzejem, w majątku Planta. Tu do końca wojny uczyła się 
młodzież na tajnych kompletach gimnazjalnych i licealnych. W maju 1943 roku, pod-
czas nieoficjalnej „wizytacji” oddziału „Jędrusiów” przez członka Komendy Obszaru 
krakowskiego AK „Południe”, dra Juliana Zabrzewskiego „Juliana” i jego spotkania 
w szkole w Ossali z nowym dowódcą „Jędrusiów”, Józefem Wiąckiem „Sową”, padła 
propozycja zorganizowania w oddziale skróconego kursu tajnego nauczania, zakoń-
czonego egzaminem małej matury. „Julian” powołał się przy tym na nową, z roku 
1943, instrukcję Okręgowego Biura Oświaty Okręgowej Delegatury Rządu w Krako-
wie, z której wynikało, że na skrócone kursy tajnego nauczania (jedna klasa w ciągu 
pół roku) zezwala się tej młodzieży, która przerastała wiekiem normalną o 2 lata, 
ale nie przekroczyła jeszcze 22 roku życia. Propozycja została przez Józefa Wiącka 
przyjęta. Termin końcowego egzaminu ustalono na jesień 1943 roku. Brat „Sowy”, 
Stanisław Wiącek „Inspektor”, tak wspominał tę wizytę: Następnego dnia odwoziłem 
dr. „Juliana” bryczką do Sierag. W trakcie rozmowy na temat braku odpowiedniego 
przygotowania i trudności z nauką w naszych warunkach dr „Julian” powiedział, że 
zdaje sobie sprawę z tego, że kiedy inni uczą się, my w tym czasie musimy strzelać, nie-
mniej musimy przysiąść i trochę się pouczyć. Przyszłej Polsce potrzebni będą nie tylko 
dzielni, ale i wykształceni ludzie9. Decyzją Wiącka wszyscy przedwojenni gimnazja-
liści mieli rozpocząć przygotowania do egzaminu maturalnego z zakresu czwartej 
klasy. Trwały one od początku maja do końca czerwca 1943 roku10. Jeden z nich, Ta-
deusz Szewera „Tadek Łebek” wspominał swoją reakcję na ten rozkaz przełożonego: 
Spojrzeliśmy na siebie trochę zdumieni. Gdzie tu teraz czas na książki i naukę? Prawie 
codziennie jakieś „akcje”, stale jesteśmy w drodze, nie widomo co przyniesie jutrzejszy 
dzień. Do tego dochodzi zmęczenie. Zasypiało się nieraz na stojąco, spało się na rowe-
rze, w trakcie marszu lub na szosie w czasie jazdy, uderzenia na żandarmów lub inne 
obiekty niemieckie miały zazwyczaj miejsce mocą. Gdzie nam myśleć o książkach?11. 

Warto w tym miejscu przedstawić, jak kształtowało się ówczesne wykształcenie 
większości partyzantów. Tylko jeden z nich miał ukończone wykształcenie wyższe, 
niepełne wyższe miało dwóch, średnie rolnicze ukończył jeden, niepełne licealne 
również jeden. Czternastu partyzantów miało ukończone trzy klasy gimnazjum, 
a tylko jeden edukację zakończył na szkole powszechnej. Do egzaminu z zakresu 
małej matury gimnazjalnej mieli się przygotować ci, którzy ukończyli co najmniej 
trzy klasy gimnazjum. Odbywało się ono w anormalnych warunkach, w których nie 
zawsze był czas na naukę. Cytowany już Tadeusz Szewera wspominał: Po obławie 
zakwaterowaliśmy w okolicy Sulisławic, we wsiach Zgórsko, Lipowiec, Wojcieszyce 
i Bukowa, a projektowany początkowo egzamin z zakresu małej matury w czerwcu 
i to w lasach Turskich siłą rzeczy nie doszedł do skutku. Rozkaz był jednak rozkazem. 
Do tego niebawem mieliśmy rozpocząć podchorążówkę, gdzie wymagano świadectwa 
ukończenia czterech klas gimnazjalnych. We wsi Ossala otrzymaliśmy część podręczni-
ków od Józefa Świątyńskiego – kierownika szkoły, część zaś dostarczyli nam uczniowie 
uczęszczający na tajne komplety w tej wsi. Zaczęło się „wkuwanie” historii, polskiego, 
matematyki, fizyki, biologii i łaciny. Siadywaliśmy w szałasie „Grajków” i tu, pod okiem 
„Zdzicha” [de Ville], który przed wojną ukończył już pierwszą licealną, przerabiali-

9 Ibidem.
10 W. Gruszczyński, Odwet – Jędrusie..., s. 149.
11 T. Szewera, Szkoła przy zasłoniętych oknach, „Mówią Wieki” 1965, nr 4.
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śmy poszczególne przedmioty. Pomagał nam także „Bobo” [Zbigniew Kabata] świetny 
uczeń w kadetach, pomagałem i ja trochę, miałem przecież świeżo w głowie naukę 
z tajnych kompletów. Nieraz zamykały się same oczy po nieprzespanej nocy i głowa 
opadała na kartki książek. Nieraz mijały całe dnie, a żaden z nas nie sięgnął po pod-
ręcznik. Wiadomo jak wyglądało życie partyzanta... Mijały miesiące. Z okolic Bukowej 
i Sulisławic wracaliśmy znowu w lasy Turskie, na tak zwane Lesisko… Wtedy to właśnie 
szef – „Józek” – zawiadomił nas o mającej się odbyć w szkole w Ossali – małej maturze. 
Byliśmy zaprawieni w bojach, każdy był już starszy o tych kilka lat „doświadczeń życio-
wych”. A przecież niejednego z nas chwyciła solidna trema przed tym dniem. Pamiętam 
„Andrzeja” [Skowrońskiego] i „Mańka Polikiera” [Marian Wiktorowski], którzy prosi-
li „Boba”, by ich przepytał ze słówek niemieckich12. Podobnie okres przedmaturalny 
wspominał także kolega Szewery Roman Hyjek „Romek Łebek”: Pamiętam, że do 
tego egzaminu przygotowywaliśmy się na kwaterze u gospodarza Gwoździa. Zbigniew 
Kabata ps. „Bobo” i Tadeusz Szewera ps. „Tadek Łebek” majstrowali przy zadaniach 
polskich.  „Bobo” i Jerzy Bette ps. „Papcio”, ten ostatni z wykształcenia inżynier, prze-
rabiali z nami tłumaczenia z języka niemieckiego. Dodatkowo „Papcio” jeszcze uczył 
matematyki, zaś przy wykonywaniu zadań matematycznych pomagał nam przedwo-
jenny maturzysta Tadeusz Mittelstaedt ps. „Budiet”. Nieszczęsną łacinę tłumaczył nam 
żyjący do dziś proboszcz z Niekrasowa ks. Śmigielski. Pamiętam, jak pierwszy raz we-
szliśmy z „Tadkiem Łebkiem” do zakrystii w pełnym uzbrojeniu, ksiądz, zapewne trochę 
ze strachu, a chyba i z fantazji, zaczął nam tłumaczyć, że tak dawno uczył się łaciny, 
więc nie wie, czy da radę. Jeśli chodzi o tłumaczenie z niemieckiego, to „Bobo” dla mnie 
pisał bajkę o wilku i trzeba było to uczyć się, aby coś tam później napisać. Przy wyko-
nywaniu zadań matematycznych to „Bobo” wychodził i pomagali nam Tadek „Budiet” 
i ten „Kulczykasz”, i tak poszła następna przeszkoda na drodze do małej matury13. Po 
intensywnym, przerywanym walką okresie przygotowań do egzaminu maturalnego, 
nastąpił wreszcie ten z obawami oczekiwany dzień. Rankiem wyruszyliśmy do Ossali 
uzbrojeni w pistolety maszynowe, granaty i broń krótką… Tymczasem nasza dziesiątka 
w charakterze sztubaków wchodziła do prawdziwej klasy szkolnej, w której stały ławki, 
wisiała czarna tablica i stał obok niej stół, który myśmy z galicyjska nazywali „katedrą”. 
Siedział za nią ów „Doktor Julian” – „cywil” z Krakowa wizytujący nasz oddział w czerw-
cu w Lasach Turskich. Na oku nie miał już przepaski. Okazało się, że nosił ją tylko dla 
celów rozpoznawczych. Był to rodzaj umownego hasła. Obok „cywila” zasiadł nasz do-
wódca. Z trudem wcisnęliśmy się w ławki przeznaczone dla dzieci ze szkoły powszechnej, 
pistolety maszynowe pokładliśmy obok14. Do małej matury zasiadło tylko dziesięciu par-
tyzantów15, a egzamin odbywał się w budynku szkoły powszechnej w Ossali. Ci party-
zanci, którzy nie musieli go zdawać, stanowili ubezpieczenie, zajmując skrzyżowania 
dróg od Osieka i Połańca, by na wszelki wypadek, gdyby Niemcy pojawili się tego dnia 
w tych stronach, mogli ich odeprzeć.

Trema dokuczała niemal wszystkim maturzystom. Stanisław Wiącek ps. „In-
spektor”, jeden z najstarszych stażem bojowym partyzantów, uciekł spod drzwi 

12 T. Szewera, Tajne nauczanie w oddziale…
13 T. Szewera, Nauczyciele…, s. 210.
14 T. Szewera, O szkole przy zasłoniętych oknach i o małej maturze partyzantów „Jędrusia”, mps 

w posiadaniu autora.
15 Szkoła przy zasłoniętych oknach, red. A. Meissner, Rzeszów 1992, s. 157.
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szkoły. Wspominał po latach: Dr Julian wysłał Romka Hyjka z poleceniem, aby mnie do-
prowadził na egzamin siłą „pod pistoletem”. Romek rozkaz wypełnił, oczywiście za moją 
zgodą i do klasy wprowadził mnie, trzymając rewolwer w ręku, ku ogólnej wesołości16. 
Uczestnicy egzaminu z trudem wcisnęli się w ławki przeznaczone dla dzieci, pokładli 
pistolety maszynowe i broń obok na pulpitach. Rozpoczynał się egzamin, który trwał 
dwa dni. Najpierw były prace pisemne, następnego dnia partyzanci składali egzamin 
ustny. „Doktor” z Krakowa otworzył pierwszą kopertę z tematami. Z języka polskie-
go zdający mieli do wyboru dwa tematy: „Walki niepodległościowe narodu polskiego” 
i „Mickiewicz a poezja romantyczna”. Pisano ołówkami na papierze opatrzonym pie-
częcią Tajnego Nauczania17. Zupełnie jak na prawdziwym egzaminie… Tyle tylko, że na 
ławkach leżała broń, a za oknami krążyli nasi koledzy z karabinami gotowymi do strzału. 
Po godzinie – nowe tematy z łaciny, niemieckiego, potem z matematyki. Wreszcie prze-
rwa na obiad i zasłużony odpoczynek. Następnego dnia stawiliśmy się znowu w szkole na 
egzamin ustny. Otrzymywaliśmy tematy i po chwilowym przygotowaniu odpowiadali-
śmy grupami, po trzech. Szło nam lepiej niż na pisemnym, minęła trema18.

Ten nietypowy egzamin zapadł mocno w pamięć także cytowanemu już Euge-
niuszowi Dąbrowskiemu. Pamiętam, że miałem normalną, szkolną tremę – uważałem, 
że z niektórych przedmiotów (głównie ścisłych) nie jestem w pełni przygotowany. Ścią-
gawek nie miałem. Najlepiej chyba zdałem ze śpiewu, ponieważ egzamin ten składa-
liśmy wspólnie, z całym zdającym zespołem, a „Jędrusie” (bez samochwalenia) umieli 
pięknie śpiewać. Najbardziej namęczyliśmy się nad tekstem łacińskim19. 

W jakiś czas po egzaminie dowódca „Jędrusiów” Józef Wiącek wręczył dziesięciu 
partyzantom zaświadczenia, opatrzone numerami od 101 do 110, z których wynika-
ło, że wszyscy złożyli egzamin pomyślnie, uzyskali stopnie zadowalające, że prace 
pisemne oraz oryginały świadectw złożone zostały w archiwum, które uczeń otrzy-
ma po zakończeniu okupacji. Na zaświadczeniach była adnotacja o przynależności 
do Armii Krajowej i opinia o uczniu. Egzamin złożyli: „Bobo”, „Andrzej”, „Genek”, 
„Inspektor”, „Książę” [Edward Kabata], „Kumoter” [Zygmunt Żelisławski], „Maniek 
Polikier”, „Szkot” [Stanisław Kuraś], „Romek Łebek” i „Tadek Łebek”20.

Warto na koniec wspomnieć, że pomysł Jasińskiego, zrealizowany przez jego 
następcę, stał się przykładem naśladowanym przez lokalne struktury Armii Krajo-
wej i Batalionów Chłopskich. Planowano nawet poszerzenie kursu o młodzież z oko-
licznych miejscowości. 

Z inicjatywy „Jędrusiów” został zorganizowany w Ossali komplet tajnego na-
uczania dla miejscowej młodzieży wiejskiej, podlegającej Tajnej Organizacji Nauczy-
cieli w Sandomierzu. Kurs ten trwał do końca niemieckiej okupacji, a egzamin ma-
turalny składali uczniowie już po wojnie. Tak zakończył się ten rozdział związany 
z tajnym nauczaniem; rozdział, który byli „Jędrusie” nazywali „wypełnieniem testa-
mentu” swojego pierwszego dowódcy – Władysława Jasińskiego „Jędrusia”21. 

16 T. Szewera, Nauczyciele…, s. 210.
17 P. Matusak, Tajne nauczanie w powiecie sandomierskim w latach 1939–1944, „Rocznik Dzie-

jów Ruchu Ludowego” 1971, nr 3, s. 303.
18 T. Szewera, O szkole…
19 E. Dąbrowski, Szlakiem „Jędrusiów”, Kraków 1992, s. 235.
20 T. Szewera, Nauczyciele…, s. 211.
21 Ibidem.
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Abstract

Partisan mala matura exam

Underground education was one of the most important elements in the opera-
tion of the Polish Underground State, a sensation on a scale of the occupied Europe. 
Underground school was maintained in one of the most famous partisan divisions 
‘Jedrusie’, operating in the Sandomierz region. The founder of this type of action was 
Wladyslaw ‘Jedrus’ Jasinski, who claimed that the time of war cannot be a time wa-
sted, especially for his youngest subordinates. The result of his clandestine educa-
tion was the conspiratorial ‘mala matura’ exam. 

Keywords: underground education, ‘Jedrusie’, ‘Wladyslaw Jasinski’, matura exam
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Agentura celna w sprawie ppłk. Tadeusza Zielińskiego
 

Streszczenie

W niniejszym artykule poruszono problem wykorzystania agentury celnej wo-
bec jednego z oskarżonych w śledztwie przeciw Komendzie Głównej Narodowego 
Zjednoczenia Wojskowego – ppłk. Tadeusza Zielińskiego. Omówiono role agentów 
umieszczanych w celach w trakcie śledztwa i ich znaczenie dla prowadzonego postę-
powania w ramach komunistycznego aparatu represji. Przeprowadzono analizę do-
nosów dwóch agentów i wskazano, co było głównym przedmiotem zainteresowania 
inwigilujących oraz jak te informacje wykorzystano przy formułowaniu zarzutów 
wobec oskarżonego. 

Słowa kluczowe: 
Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, agentura, więzienie, Tadeusz Zieliński

Jedną z najważniejszych spraw dotyczących podziemia zbrojnego po 1944 roku, 
było śledztwo i proces w sprawie Komendy Głównej Narodowego Zjednoczenia 
Wojskowego (KG NZW). Wśród zatrzymanych w marcu i kwietniu 1946 r. kon-

spiratorów z kierownictwa NZW znalazł się – jako jeden z pierwszych – ppłk Józef 
Zieliński ps. „Wujek”, „Dyzma”, „Stanisław Uherski”, szef Obszaru II NZW, obejmują-
cego swoim zasięgiem wschodnie tereny Polski (okręgi: Lublin, Rzeszów, Podlasie)1. 
1 Tadeusz Zieliński, ur. 30 X 1898 r. w Winiarach, oficer zawodowy WP, uczestnik wojny polsko-

-bolszewickiej, służył w 7. pp. Legionów, następnie w KOP, od 1938 r. oficer 44. pp. w Rów-
nem. Po klęsce wrześniowej uniknął niewoli. Wstąpił do ZWZ, a następnie do NOW, gdzie 
został Komendantem Obwodu Krasnystaw. Po 1942 r. w NSZ (komendant Obwodu Chełm). 
Od września 1944 inspektor Inspektoratu „A” (Chełm, Krasnystaw, Lubartów). Od lutego 
1945 r. komendant Okręgu III NSZ (Lublin) oraz komendant Komendy Ziem Wschodnich. 
Po jej rozwiązaniu w lipcu 1945 został szefem Obszaru II NZW (Lublin, Rzeszów, Podlasie). 
Aresztowany w marcu 1946 r., skazany 3 XI 1946 r. na karę śmierci, zamienioną na 15 lat 
więzienia. Więziony w Warszawie-Mokotowie, Wronkach, Rawiczu i Krakowie. Więzienie 
opuścił w 1955 r. Zmarł 11 I 1992 r. w Podkowie Leśnej. Biogram na podstawie: M. Bechta, W. 
J. Muszyński, Przeciwko pax sovietica. Narodowe Zjednoczenie Wojskowe i struktury polityczne 
ruchu narodowego wobec reżimu komunistycznego 1944–1956, Warszawa 2017, s. 182-183, 
309-311, 497-499; Z. Leszczyńska, Ginę za to co najgłębiej człowiek ukochać może, Cz. II, Lu-
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Był on poszukiwany już od drugiej połowy lipca 1945 r., kiedy rozpoczęła się seria 
aresztowań konspiratorów Okręgu Lubelskiego NSZ, jednak jako jeden z niewielu 
uniknął aresztowania2. W procesie KG NZW przed Wojskowym Sądem Rejonowym 
w Warszawie zapadły 3 XI 1947 r. cztery wyroki śmierci (Jan Morawiec, Lechosław 
Roszkowski, Tadeusz Zawadziński3 oraz Zieliński). Po rewizji wyroku przez NSW karę 
dla „Wujka” zamieniono na 15 lat więzienia. W trakcie śledztwa, rozpoczętego 18 III 
1946 r., wykorzystano przeciw niemu pełną gamę środków przymusu i inwigilacji. Jed-
nym z nich była agentura celna i ten aspekt przedstawiono w niniejszym artykule.

Dotychczasowe badania nad tematem agentury celnej w latach 1944–1956 
w aresztach i więzieniach zebrał w swoim artykule Jacek Wołoszyn4. Podaje w nim 
definicję agenta celnego – TW [tajny współpracownik] zwerbowany w miejscu od-
osobnienia, czyli w areszcie śledczym, więzieniu lub w obozie pracy, który wywodził się 
spośród osadzonych i inwigilował innych więźniów5. Zwrócił on uwagę, że ten rodzaj 
informatorów był bardzo cenny dla śledczych, przede wszystkim dzięki możliwo-
ści uzyskania od aresztowanych informacji, które chcieli ukryć, a także sterowania 
przebiegiem późniejszego śledztwa6. Agent w celi miał za zadanie zachowywać się 
tak, aby współosadzeni mu zaufali i wyjawiali fakty zatajone w trakcie przesłuchań. 
Obserwował także współwięźniów pod kątem ich stanu fizycznego i psychicznego7. 
Informacje od agentów celnych były często traktowane jako ważne źródło informacji 
i dowodów8. W aktach śledztwa w sprawie Komendy Głównej NZW zachowało się 8 
donosów agentów celnych z więzienia Warszawa-Mokotów na Tadeusza Zielińskie-
go. Ich autorami byli donosiciele kryjący się pod pseudonimami „Kuna” i „Góra” (nie 
są znane ich personalia)9. 

blin 2003, s. 475-478; b.a., Zieliński Tadeusz ps. „Wujek”, „Dyzma”, „Stanisław Uherski”, „Ryszard 
Winiarski”, https://www.nsz.com.pl/index.php/zyciorysy/888-zieliski-tadeusz-ps-qwujekq-
-qdyzmaq-qstanisaw-uherskiq-qryszard-winiarskiq [dostęp 6 VIII 2020].

2 Na marginesie warto dodać, że Zieliński został aresztowany na dzień przed ogłoszeniem 
wyroku na swoich podkomendnych, w tzw. procesie wierzchowińskim – M. Zaborski, „Pro-
ces 23” – pierwszy wielki proces pokazowy w Polsce ludowej [w:] S. Żochowski, O Narodo-
wych Siłach Zbrojnych, Lublin 1994, s. 242-243. O działalności Okręgu Lubelskiego NSZ zob.  
M. Piotrowski, Narodowe Siły Zbrojne na Lubelszczyźnie 1944–1947, Lublin 2009; R. Drabik, 
Zarys historii III Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych [w:] Obóz narodowy w obliczu dwóch to-
talitaryzmów, red. R. Sierchuła, Warszawa 2010, s. 101-116. O działalności Komendy Ziem 
Wschodnich – M. Zaborski, Komenda Ziem Wschodnich (KZW) i Tymczasowa Rada Politycz-
na Ziem Wschodnich (TNRP ZW) Narodowych Sił Zbrojnych (1944–1945). Zarys problema-
tyki [w:] Narodowe Siły Zbrojne na Podlasiu w walce z systemem komunistycznym w latach 
1944–1952. t. II, red. M. Bechta, L. Żebrowski, Siedlce 1998, s. 130-145.

3 Jan Morawiec, Lechosław Roszkowski i Tadeusz Zawadziński zostali zamordowani 15 
I 1948 r. w więzieniu Warszawa-Mokotów.

4 J. Wołoszyn, „Ostra broń” – agentura celna. Tajni współpracownicy w więzieniach i aresztach 
śledczych w latach 1944–1956, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2010, nr 2(16), s. 295-337.

5 Ibidem, s. 295-296.
6 Ibidem, s. 296.
7 Ibidem, s. 305-306.
8 Ibidem, s. 310.
9 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej – Biuro Udostępniania [dalej: AIPN BU], 0259/145, 

t. 2, Doniesienie agenta „Kuna”, 23 III 1946 r., k. 38; Ibidem, Doniesienie agenta „Kuna”, 25 
III 1946 r., k. 39; Ibidem, Doniesienie agenta „Kuna”, 28 III 1946 r., k. 40; Ibidem, Doniesie-
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Zieliński, po zatrzymaniu w dniu 18 III 1946 r., po trzech dniach pobytu w Mi-
nisterstwie Bezpieczeństwa Publicznego na Koszykowej, został przewieziony do 
aresztu na ul. Rakowiecką 37 w Warszawie10. Wedle pierwszego donosu agenta 
o pseudonimie „Kuna”, do celi razem z nim trafił 22 III 1946 r. (w treści donosu błęd-
nie zapisano datę „22.I.b.r.”). Agent od razu zauważył, że Zieliński po przybyciu był 
„bardzo rozmowny”. W wymienionym meldunku „Kuna” relacjonował, że „Wujek” 
znał dobrze przebieg akcji w Wierzchowinach11 i ją potępiał. Przyznał się także do 
swoich rozlicznych znajomości w kręgach wojskowej konspiracji narodowej. Zwie-
rzył się także agentowi, że nie wyjawił w trakcie dotychczasowych przesłuchań swo-
jej służby w Korpusie Ochrony Pogranicza na Wołyniu, gdyż uważał, że mogłoby mu 
to zaszkodzić w trakcie śledztwa. „Kuna” pisał także, że Zieliński obawia się kary 
śmierci. Ponadto wspomniany został brat Zielińskiego, który miał pracować w jed-
nym z podwarszawskich PUBP. U tegoż brata „Dyzma” miał zostawić „jedną rzecz”, 
ale nie powiedział, co to było12. Co ciekawe, wątku brata w PUBP śledczy prawdopo-
dobnie nie podjęli. Brak jest bowiem w materiałach śledczych i procesowych infor-
macji, by zeznawał on w sprawie Zielińskiego. Nie przeprowadzono także rewizji, 
której aresztowany się obawiał.

W kolejnym donosie, datowanym na 25 III 1946 r., „Kuna” dalej opisuje spra-
wę Wierzchowin. Zieliński wyznał mu, że wszyscy sprawcy pacyfikacji podlegali 
jemu, ale ta sprawa nie jest dla niego najgroźniejsza w kontekście procesu. W oce-
nie agenta, wydarzenia w Wierzchowinach znał dość dobrze. O kpt. Mieczysławie 
Pazderskim „Szarym”13 wyrażał się pochlebnie jako o dobrym żołnierzu. Zieliński 
wspomniał także, że pisał odezwy dotyczące programu Stronnictwa Narodowego. 
„Wujek” podczas relacjonowanej rozmowy wspomniał o „Henryku” (Janie Moraw-
cu14), który był jego łącznikiem z KG NZW (wcześniej także jego podwładnym). Zie-

nie agenta „Kuna”, 30 III 1946 r., k. 36-36v; Ibidem, Doniesienie agenta „Kuna”, 9 IV 1946 r., 
k. 37; Ibidem, Doniesienie agenta „Góra”, 9 VIII 1946 r., k. 30; Ibidem, Doniesienie agenta 
„Góra”, 16 VIII 1946 r., k. 31; Ibidem, Doniesienie agenta „Góra”, 24 VIII 1946 r., k. 41.

10 AIPN BU, 944/4, Nakaz przyjęcia Tadeusza Zielińskiego, 21 III 1946 r., k. 19.
11 Pacyfikacja zamieszkałej w większości przez Ukraińców wsi Wierzchowiny 6 VI 1945 r. Na 

temat liczby ofiar i sprawstwa toczą się spory historyków – zob. m.in.: R. Wnuk, Wierzchowiny 
i Huta, „Polska 1944/45–1989. Studia i Materiały”, s. 71-88; M. Zajączkowski, Spór o Wierz-
chowiny. Działalność Akcji Specjalnej (Pogotowia Akcji Specjalnej) NSZ w powiatach Chełm, 
Hrubieszów, Krasnystaw i Lubartów na tle konfliktu polsko-ukraińskiego (sierpień 1944 r. – 
czerwiec 1945 r.), „Pamięć i Sprawiedliwość” 2006, nr 1(9), s. 265-308; M. Piotrowski, Naro-
dowe Siły Zbrojne..., s. 68-93; M. Bechta, W. J. Muszyński, Przeciwko pax sovietica..., s. 326-349.

12 AIPN BU, 0259/145, t. 2, Doniesienie agenta „Kuna”, 23 III 1946 r., k. 38.
13 Kpt. Mieczysław Pazderski „Szary” – ur. 1908 w Bolesławowie, lekarz, działacz SN, żołnierz 

NOW i NSZ, komendant placówki pow. Chełm NSZ. Po wkroczeniu Sowietów w komunistycz-
nym WP, z którego zdezerterował. Został następnie dowódcą oddziału Akcji Specjalnej NSZ 
w powiecie Włodawa. Od kwietnia 1945 dowódca zgrupowania partyzanckiego NSZ, które 
przeprowadziło akcję w Wierzchowinach. Zginął 10 czerwca 1945 r. w starciu z siłami UB 
i NKWD we wsi Huta. Biogram na podst.: M. Zajączkowski, Spór o Wierzchowiny…, s. 266.

14 Jan Morawiec „Henryk” – ur. 1915 w Remiszewicach. Przed 1939 członek SN. Uczestnik obro-
ny Helu w wojnie 1939 r. W październiku 1939 członek siatki konspiracyjnej mjr. Henryka 
Dobrzańskiego „Hubala”. Od 1940 w NOW, po 1942 w NSZ jako oficer do zadań specjalnych 
Oddziału I KG NSZ. Od marca 1944 szef Oddziału I Komendy Okręgu III NSZ, następnie szef Od-
działu I Komendy Ziem Wschodnich NSZ. W grudniu1944 zatrzymany przez UB, w I 1945 zbiegł 
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liński przyznał także, że był w strukturze „kimś więcej” niż komendantem okręgu15. 
Trzy dni później „Kuna” raportował, że Zieliński przyznał się w rozmowie do bycia 
komendantem obszaru, ponadto podlegały mu także piony: polityczny i Pogotowia 
Akcji Specjalnej. Agent donosił, że „Wujek” najbardziej obawia się odpowiedzialno-
ści za zabójstwa 116 funkcjonariuszy MO i UB, żołnierzy Armii Czerwonej i party-
zantów AL, o których to likwidacji wiedział jako komendant obszaru. Ponadto „Wu-
jek” zwierzał się „Kunie”, że w okręgu lubelskim próbowano infiltrować UB poprzez 
wstępowanie w jego szeregi ludzi z podziemia, co do pewnego czasu było skuteczne. 
Ponownie opowiadał o „Henryku” – Morawcu, od którego otrzymał kierownictwo 
Komendy Ziem Wschodnich. Zieliński scharakteryzował agentowi Morawca jako 
człowieka dobrze znającego Komendę Główną NZW. Jego załamanie się w śledztwie 
mogłoby mieć katastrofalne skutki dla wielu osób16.

30 III 1946 r. agent „Kuna” raportował, że Zieliński dobrze znosi śledztwo. Śled-
czy pytali go o „sytuację ogólną” i o kontakty z „Henrykiem”. Ta kwestia była szcze-
gólnie drażliwa dla „Wujka”. Zwierzał się informatorowi, że zeznawanie na temat 
innych jest dużo trudniejsze niż o sobie. Najbardziej dokuczała mu niepewność, co 
inni o nim zeznają. Bardzo bał się, by nikomu nie zaszkodzić. Szczególnie chronić 
chciał Morawca (jego znał zapewne najlepiej spośród oskarżonych). Jego zamierze-
niem było umniejszanie roli Morawca, przedstawianie go jedynie jako łącznika z KG 
NZW. W rozmowie z „Kuną” Zieliński przyznał, że „Henryk” jest szefem PAS i „jednym 
z najpoważniejszych członków” KG NZW. Zieliński wyrażał ubolewanie, że „Henryk” 
został aresztowany. Wie jednak, że Morawiec nie będzie „sypał”. „Wujek” podzielił 
się z agentem swoim planem, który zakładał przedłużanie śledztwa ze względu na 
zapowiedziane wybory. Co ciekawe, Zieliński poruszał w celi temat agentury celnej 
(„specjalnych ludzi”), jednak współosadzeni mówili, że takie metody stosowane są 
tylko w areszcie MBP na Koszykowej, a nie na Mokotowie17.

Ostatnim donosem „Kuny” był meldunek datowany na 9 IV 1946 r. Zawarł w nim 
informację, że Zieliński dalej ukrywa, że miał kontakt z innymi członkami KG NZW. 
Przyznał się, że znał „Kubę” (Tadeusza Danilewicza, Komendanta Głównego NZW, 
który wyjechał na Zachód pod koniec 1945 roku18). Utrzymywał z nim kontakt nie 
tylko przez Morawca, ale nie będzie zeznawał o innych członkach KG NZW. W tym 
doniesieniu jest także zamieszczona informacja, że więźniowie między celami poro-
zumiewali się poprzez stukanie – Zieliński także to czynił19. 

Kolejne doniesienia celne składane były w sierpniu 1946 r. przez informatora 
o pseudonimie „Góra”. W pierwszym z nich agent donosi, że Zieliński opowiedział 
mu, iż jest komendantem obszaru, obejmującym województwa lubelskie i rzeszow-
skie, a jego kompetencje sięgają także Podlasia. Przybliżył mu także szczegóły zdarzeń 
sprzed akcji na Wierzchowiny. „Wujek” przyznał, że wydał rozkaz koncentracji od-

z aresztu. Od kwietnia 1945 szef PAS KG NZW. Zatrzymany przez UB 22 III 1946 w Warszawie. 
Skazany na karę śmierci, zamordowany 15 I 1948 r. w więzieniu Warszawa-Mokotów. Biogram 
na podstawie: J. Mysiakowska, Jan Morawiec (1915–1948) [w:] Lista strat osobowych obozu na-
rodowego 1939–1955. Zeszyt 1, red. W. Muszyński, J. Mysiakowska, Warszawa 2008, s. 58.

15 AIPN BU, 0259/145, t. 2, Doniesienie agenta „Kuna”, 25 III 1946 r., k. 39.
16 AIPN BU, 0259/145, t. 2, Doniesienie agenta „Kuna”, 28 III 1946 r., k. 40.
17 AIPN BU, 0259/145, t. 2, Doniesienie agenta „Kuna”, 30 III 1946 r., k. 36.
18 M. Bechta, W. J. Muszyński, Przeciwko pax sovietica..., s. 132.
19 AIPN BU, 0259/145, t. 2, Doniesienie agenta „Kuna”, 9 IV 1946 r., k. 37.
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działów, ale nie celem dokonania pacyfikacji, tylko ukarania ludzi, którzy dokonywali 
napadów na własną rękę. Jednym z nich był por. Roman Jaroszyński20. Akcja w Wierz-
chowinach miała być samowolą tego ostatniego21. Zieliński mówił także, że „ostatnio” 
(tj. w 1946 r.) miało nastąpić rozwiązanie jednostek bojowych. Zdemobilizowani żoł-
nierze mieli – po przygotowaniu ich do tego – agitować w swoim otoczeniu w duchu 
narodowym. Zieliński ponadto dzielił się swoimi obawami, że w kontekście procesu 
jest zagrożony jako komendant po tym, jak UB przejęło archiwum organizacji22.

Duże znaczenie dla śledztwa w sprawie KG NZW miał donos z dnia 16 VIII 1946 r. 
W nim to agent „Góra” doniósł, że Zieliński powiedział, iż Morawiec był nie tylko 
szefem PAS, ale posiadał także pseudonim „Tajfun”23. Jest to o tyle istotne, że w prze-
słuchaniach Zieliński zaprzeczał, jakoby „Henryk” był „Tajfunem”24. Sam Morawiec 
z kolei twierdził, że „Tajfun” był jego przełożonym, który uciekł na Zachód25. Ponadto 
według wzmiankowanego donosu, Zieliński miał wyjawić „Górze”, że Morawiec jako 
szef PAS KG NZW jakoby wydał rozkazy do akcji zbrojnych przeciwko UB. Także na 
polecenie „Henryka” miała odbyć się koncentracja oddziałów, która poprzedzała ak-
cję na Wierzchowiny. Samego Zielińskiego miała obciążać zawartość archiwum, któ-
re wpadło w ręce UB – „pisma z jego […] podpisami kompromitującymi go”. „Wujek” 
jednak – jak twierdził – był wrogiem „bezprzykładnego rozlewu krwi”26. W ostat-
nim donosie „Góra” raportuje, że Zieliński miał się widzieć dwukrotnie z Morawcem: 
20 Roman Jaroszyński „Roman” – ur. 1915 w Bychawie, do 1939 r. podoficer zawodowy KOP. 

Od grudnia 1939 r. w konspiracji – w SZP, a następnie w ZWZ-AK. Przez zwierzchników 
z konspiracji wysłany do pracy w policji granatowej w Lublinie, gdzie pomagał aresztowa-
nym, a w jego domu działał punkt dla uciekinierów z obozu na Majdanku. Po dekonspiracji, 
od końca 1943 r. żołnierz w oddziale ZWZ-AK „Szarugi”, a następnie w oddziale „Jemioły”. 
W lipcu 1944 r. rozbrojony wraz z oddziałem przez Sowietów. Aresztowany 18 IX 1944 r. 
i osadzony na Zamku w Lublinie, skąd zbiegł 26 IX 1944 r. i zaczął się ukrywać. Od wio-
sny 1945 r. w NSZ, mianowany dowódcą oddziału. Uczestnik akcji w Wierzchowinach (6 VI 
1945 r.); 10 VI 1945 r. udało mu się wyjść z okrążenia przez UB i NKWD w Hucie. W lipcu 
1945 r. mianowany szefem PAS w Okręgu Podlaskim. Aresztowany 29 IX 1945 r., przeszedł 
brutalne śledztwo. Skazany 19 III 1946 r. na karę śmierci (wraz z sześcioma innymi oskar-
żonymi w tzw. procesie wierzchowińskim). Zamordowany 24 V 1946 r. w więzieniu War-
szawa-Mokotów. Biogram na podstawie: Z. Leszczyńska, Ginę za to…, s. 90-95.

21 Nie jest to zgodne z prawdą – po koncentracji zgrupowaniem dowodził kpt. Mieczysław 
Pazderski „Szary”, a por. Jaroszyński podporządkował mu się – zob. M. Bechta, W. J. Muszyń-
ski, Przeciwko pax sovietica..., s. 330. Opinia o samowoli mogła wynikać z meldunku, który 
napisał i przekazał Jaroszyński na temat akcji w Wierzchowinach (AIPN BU, 0259/145, 
t. 3, Meldunek ppor. „Romana”, 17 VI [19]45 r., k. 90-91), ale raczej ta zmiana wynikała 
z chęci zrzucenia z siebie odpowiedzialności przez Zielińskiego. W zeznaniach z listopada 
1946 r. Zieliński podobną opinię o samowoli wygłasza z kolei o „Szarym” – zob. AIPN BU, 
0259/145, t. 2., Zeznania własne Tadeusza Zielińskiego, 2 XI 1946 r., k. 83. Morawiec na 
procesie mówił także o samowoli Pazderskiego. AIPN BU, 944/9, Protokół rozprawy głów-
nej przeciwko osk. Roszkowskiemu Lechosławowi s. Władysława i innym, k. 134-135.

22 AIPN BU, 0259/145, t. 2, Doniesienie agenta „Góra”, 9 VIII 1946 r., k. 30.
23 AIPN BU, 0259/145, t. 2, Doniesienie agenta „Góra”, 16 VIII 1946 r., k. 31.
24 AIPN BU, 944/4, Protokół przesłuchania Tadeusza Zielińskiego, 27 VIII 1946 r., k. 88v.
25 AIPN BU, 944/3, Protokół przesłuchania Jana Morawca, 22 III 1946 r., k. 42a-42av.
26 AIPN BU, 0259/145, t. 2, Doniesienie agenta „Góra”, 16 VIII 1946 r., k. 31. W kwestii wydania 

rozkazu pacyfikacji i rzekomej winie Morawca – zob. M. Bechta, W. J. Muszyński, Przeciwko 
pax sovietica..., s. 329, przypis 74.



Michał W. Puchalski244

w trakcie koncentracji przed Wierzchowinami, a także w trakcie inspekcji oddziałów 
PAS. Dużo bardziej obciążająca dla „Wujka” była informacja, że odbierał meldunki od 
„ludzi z PAS-u” o przeprowadzanych akcjach przeciw UB i MO, chociaż sam takich 
rozkazów nie wydawał27.

Informacje zbierane o Zielińskim przez dwóch agentów celnych okazały się 
bardzo przydatne dla dalszego przebiegu śledztwa. W akcie oskarżenia wobec niego 
znalazły się m.in. zarzuty o: przynależność do KG NZW; podżeganie do napadów na 
funkcjonariuszy MO, UB i jednostki WP i Armii Czerwonej; wydanie rozkazu kon-
centracji sił przed akcją na Wierzchowiny; przeprowadzenie różnego rodzaju akcji 
rekwizycyjnych na terenie Lubelszczyzny; kierowanie obszarem nr 2 NZW; niezgło-
szenie się do WP jako oficer zawodowy oraz posługiwanie się fałszywymi dokumen-
tami28. Pomimo składanych wyjaśnień, został on skazany na karę śmierci. Najwyższy 
Sąd Wojskowy, postanowieniem z 10 XII 1947 r. złagodził wyrok Zielińskiego na 15 
lat więzienia29.

Opisywane powyżej śledztwo pokazuje, jak cenni byli agenci celni dla aparatu 
bezpieczeństwa. Choć nie są znane personalia wymienionych w artykule informato-
rów, można przypuszczać, że były to osoby inteligentne i odznaczające się sprytem. 
Udawało się im bowiem dobrze ukrywać prawdziwy cel rozmów z inwigilowanym. 
Dzięki przekazywanym informacjom, śledczy byli w stanie choćby uzyskać potwier-
dzenie, że ich przypuszczenia co do pseudonimu Jana Morawca („Tajfun”) były pra-
widłowe, oraz że był on faktycznym szefem PAS KG NZW. Dzięki temu usłyszał on 
dodatkowe zarzuty. To pokazuje, że nawet pozornie błahe informacje przekazywane 
przez agentów celnych mogły w rękach śledczych być poważnym zagrożeniem dla 
inwigilowanych. Interesujący wydaje się być także brak wykorzystania informacji 
o bracie Tadeusza Zielińskiego, który miał wiedzieć o jego działalności i jednocze-
śnie pracował w UB. Agentom udało się uzyskać od osadzonego „Wujka” także infor-
macje o jego obawach, unikach i taktyce przyjętej w śledztwie.
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Abstract

The actions of secret informants  
in the case of Lt Col Tadeusz Zielinski

This article addresses the issue of using the secret informants against one of 
the accused in the process against the Headquarters of the National Military Union 
(NZW) – Lt Col Tadeusz Zielinski. Discussed within is the role of the agents placed 
in the prison cells during the investigation and their importance in the proceedings 
as a part of the communist repression apparatus. An analysis of the denunciations 
of two agents was carried out, and it showed what the invigilators considered as the 
main subject of interest, and how the invigilators used the provided information to 
formulate the allegations against the accused.

Keywords:
National Military Union, secret informants, prison, Tadeusz Zielinski
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Skok z drugiego piętra gmachu WUBP w Rzeszowie... 

– krótkie wspomnienie o Marii Dzierżyńskiej

Streszczenie

Artykuł niniejszy stanowi próbę przypomnienia nieznanej szerzej postaci rze-
szowskiej nauczycielki, żołnierza AK, członka Zrzeszenia WiN.

Skromna kobieta, filantropka, osoba o wielkim sercu, niosąca pomoc potrze-
bującym. Przyjaciel dzieci i młodzieży, pomocna dłoń skierowana do repatriantów 
z Kresów. Wielka skromność i dobroć, zasady i niezłomne wartości w starciu z ma-
chiną komunistycznego terroru. O tym jest właśnie ten niewielki artykuł, próbujący 
przypomnieć i na nowo odkryć pamięć o niezwykłej osobie, jaką z pewnością była 
Maria Dzierżyńska. Wspominając historię rzeszowskiej nauczycielki, nie sposób nie 
dostrzec wielkiej osobistej tragedii i trudnych wyborów, które stały się jej udziałem. 

Słowa kluczowe: 
Maria Dzierżyńska, zatrzymanie, WiN, WUBP w Rzeszowie, przesłuchanie, skok, wię-
zienie, badanie lekarskie, szpitalna izba chorych, wyrok 

Wprowadzenie

Maria Dzierżyńska to postać znana tylko niewielkiej grupie mieszkańców naszego 
regionu. To przede wszystkim osoby zajmujące się naukowo, zawodowo proble-
matyką konspiracji antykomunistycznej. Z uwagi na niezwykłe, wręcz tragiczne 

przeżycia osobiste postać tej kobiety z pewnością zasługuje na przypomnienie. 
Dzierżyńska urodziła się 4 stycznia 1898 r. w Warszawie, w rodzinie inteligenc-

kiej, jej ojciec Franciszek wykonywał zawód adwokata. Życiowe wybory skierowały 
Marię na ziemię rzeszowską. Od 1 października 1919 r. była nauczycielką, swój za-
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wód wykonywała z wielkim oddaniem i pasją. O takich ludziach jak ona zwykło się 
mówić „belfer z powołania”.

W czasie II wojny światowej w sposób czynny zaangażowała się w działalność 
konspiracyjną. Najpierw wstąpiła do ZWZ, później zasiliła szeregi AK. Od 1943 r. była 
referentką Wojskowej Służby Kobiet (WSK) Obwodu AK Kolbuszowa.  

Ucieczka Niemców nie oznaczała bynajmniej dla Dzierżyńskiej końca konspira-
cji, jesienią 1945 r. została jedną z łączniczek Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” 
Okręg Rzeszów. W tym czasie mieszkała w Rzeszowie i zajmowała niewielkie jed-
nopokojowe mieszkanie przy Placu Kilińskiego 5. To właśnie tam dochodziło do 
konspiracyjnych spotkań rzeszowskich działaczy WiN. W tym samym czasie była 
nauczycielką Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Rzeszo-
wie. W wyuczonym zawodzie pracowała do 31 maja 1947 r. 

W szponach UB
1 czerwca 1947 r. dla Dzierżyńskiej był dniem pechowym, została wtedy zatrzy-

mana przez funkcjonariuszy WUBP Rzeszów. Pięć dni później wydano postanowie-
nie o jej tymczasowym aresztowaniu. Nieco wcześniej doszło do zatrzymania i aresz-
towania kilku czołowych działaczy rzeszowskiej organizacji WiN. Dla niektórych 
z nich mieszkanie nauczycielki stanowiło ważny punkt kontaktowy. 

Dla Dzierżyńskiej rozpoczął się tragiczny okres w jej życiu. Przetrzymywano ją 
w nieludzkich warunkach Aresztu Wewnętrznego WUBP w Rzeszowie. To było miejsce 
wyjątkowo ponure, przez które „przechodziło” bardzo wielu przeciwników komuni-
stycznego reżimu. Warunki, w jakich przebywali więźniowie, były wręcz straszne: Czte-
ry cele nr 1, 2, 3 i 12, wymiary mniej więcej 4x4 m, wysokie około 2 metry, bez okien. Małe 
otwory od ul. Jagiellońskiej zamurowane jeszcze za Niemców. W celach przeciętnie po 
30 ludzi. Do stania może 2 metry kwadratowe przy drzwiach, reszta zajęta przez prycze  
60 cm od ziemi, na których leżą lub siedzą więźniowie, bo się nie zmieszczą stojąc. Na pry-
czach żadnego siennika lub słomy, nic do przykrycia. Drzwi masywne drewniane o dwóch 
zawiasach, dwa zamki zamykane na klucze. Ma je stojący w piwnicy żołnierz. W dzień za-
mknięte drzwi tylko na górny zamek i zasuwę. Na wysokości oczu „judasz” 10x10 cm, nad 
drzwiami otwór 15x15 cm, w nim świeci żarówka gdy jest prąd. Ten otwór jest jedynym 
doprowadzającym powietrze. Judasz zamknięty służy do zaglądania do cel i wywoływa-
nia więźniów na przesłuchania. W piwnicach wilgoć, z mokrych sufitów spadają krople 
wody. W celi nr 12 nie zauważono otworu nad drzwiami, na korytarzu piwnicy żarówka. 
Gdy nie ma prądu w celach i korytarzu zupełnie ciemno. W tzw. kuchni siedzą aresztowa-
ne kobiety gotujące więźniom. Tu jest małe okienko okratowane na podwórze1. 

Więzień Jan Prokopowicz swój pobyt w areszcie wspominał po latach w sposób 
następujący: Gdy zachodziła konieczność przekręcenia się na drugi bok, to musieli się 
przekręcać wszyscy więźniowie równocześnie. Do spania służyła prycza, pomysłowo 
zbita z kilkunastu surowych wąskich desek, które po wyschnięciu powyginały się w róż-
ne strony, tworząc powierzchnię bardzo nierówną. Na pryczy tej nie było żadnych sien-
ników. Nic dziwnego, że już po kilku nocach więźniowie mieli sino-brązowe odleżyny na 
bokach. Za przykrycie służyły szczątki podartych kocy. Potrzeby fizjologiczne załatwia-
1 AIPN Rz, 0048/1935, Akta osobowe. Stanisław Ludwikowski, k. 14.
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ło się do dużego, blaszanego i ogromnie śmierdzącego „kibla”, który stał w kącie każdej 
celi. Ponadto więźniowie nad kiblem myli się i wyrzucali do niego wszystkie niejadalne 
pozostałości jedzenia. Trwała w nim ciągła fermentacja, a opróżniać go można było 
tylko raz na dobę, o godzinie szóstej rano2. 

Z pewnością takie prymitywne warunki bytowe, w połączeniu z intensywnymi 
„przesłuchaniami”, nie mogły być obojętne dla Dzierżyńskiej. Kobieta ze strony funk-
cjonariuszy rzeszowskiego WUBP nie mogła liczyć na pobłażanie. Zbliżała się do 50 
roku życia, ale to dla przesłuchujących ją funkcjonariuszy nie miało żadnego znacze-
nia. Zamierzano wszystkimi możliwymi sposobami „złamać” ją i wydobyć interesujące 
tak zwanych oficerów śledczych zeznania. Rzeszowska nauczycielka była „przesłuchi-
wana” w Wojewódzkim Urzędzie BP przez znanego oprawcę i sadystę. Na taką opinię 
wśród maltretowanych przez niego więźniów Wacław Świderski3 w pełni zasłużył.

Podczas kolejnego już przesłuchania, 9 lipca 1947 r. Dzierżyńska napisała 
oświadczenie: Oświadczam, że do żadnej nielegalnej organizacji nie należałam. Śledz-
two zarzuca, że w mieszkaniu moim był punkt kontaktowy. Oświadczam, że nic mi nie 
jest w tej sprawie wiadomo. Nie wykluczam, że bez mojej wiedzy mógł ktoś nadużyć 
mego zaufania. – Znajomych mam bardzo dużo, ale nikogo z nich nie podejrzewałam 
o przynależność do tajnej czy nielegalnej organizacji, nie mniej mógł ktoś nadużyć 
mojej gościnności. Na stawiane mi zarzuty postanowiłam zeznawać wszystko co mi 
wiadomo, aby nie być w kolizji z sumieniem. – W organizacji nie pracowałam –  nie 
znam tym samym podawanych pseud, możliwe jednak, że znałam tych ludzi pod innymi 
imionami, czy też nazwiskami. – Zeznanie niniejsze napisałam według mojej najlepszej 
wiary. –  W Rzeszowie, dnia 9 lipca 1947 r.4

2 J. Prokopowicz, Młodość zdeptana lecz nieujarzmiona. Demokratyczna Armia Krajowa w la-
tach 1949–1955, Rzeszów 2008, s. 66.

3 Wacław Świderski, ur. 15 IV 1919 r. w m. Zrecz Chałupczański, woj. kieleckie. Narodowość pol-
ska, ukończył 3 klasy gimnazjum „nowego typu”. Wstąpił do Szkoły Podoficerskiej Piechoty dla 
Małoletnich w Śremie. W kampanii wrześniowej udziału nie brał. W okresie okupacji niemiec-
kiej pracował fizycznie w majątku ziemskim Zofipole k. Annopola. 1 stycznia 1945 r. wstąpił 
do PPR. Od 1 lipca 1945 r. z-ca kierownika Sekcji do Walki z Bandytyzmem PUBP w Kraśniku. 
W tamtym czasie opiniowany był w sposób następujący: Ob[ywatel] Świderski Wacław ostatnio 
zatrudniony, jako oficer śledczy z pracy swojej wywiązuje się bardzo dobrze, jest zdolnym i chęt-
nym pracownikiem, posiada zdolności wojskowe, autorytet wśród pracowników, w pracy oddaje 
się więcej, zapatrywań jest demokratycznych. Blisko rok później Świderski został delegowany na 
kurs oficerów śledczych do Łodzi. W połowie grudnia 1946 r. przekazany do dyspozycji szefa 
WUBP w Rzeszowie. W tym czasie przez bezpośrednich przełożonych oceniany był bardzo wy-
soko. Rok później awansował na z-cę naczelnika Wydziału Śledczego wspomnianego urzędu. 
Z dniem 2 sierpnia 1950 r. objął funkcję naczelnika Wydziału Śledczego WUBP w Łodzi. Następ-
nie od 29 listopada do 21 grudnia 1950 r. przebywał na urlopie zdrowotnym. Od 19 czerwca 
do 19 lipca 1951 r. był hospitalizowany w Szpitalu Psychiatrycznym w Tworkach. 17 grudnia 
1951 r. został przekazany do dyspozycji szefa WUBP w Łodzi. Wkrótce potem objął funkcję 
komendanta Komendantury łódzkiego WUBP. 1 czerwca 1953 r. został kierownikiem Referatu 
Socjalnego WUBP w Olsztynie. 24 października 1953 r. zwolniony na własną prośbę z aparatu 
bezpieczeństwa. Wraz z całą swoją rodziną wyjechał na Śląsk i zamieszkał w jednym z miast 
powiatowych tego regionu. AIPN Oddział w Białymstoku (dalej AIPN Bi), 052/1598, WUSW 
Olsztyn, Akta personalne funkcjonariusza SB dot[yczące] Świderskiego Wacława, k. 2.

4 AIPN Rz, 107/803, WSR w Rzeszowie, Akta w sprawie: Dzierżyńska Maria, imię ojca: Fran-
ciszek, ur. 04.10.1898 r. i inni, k. 16.
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Skok z okna 
Prawdopodobnie, bo przecież obracamy się w tym względzie w sferze domy-

słów, tuż po złożeniu wspomnianego powyżej oświadczenia Maria Dzierżyńska, nie 
mogąc wytrzymać wywieranej na nią presji psychicznej i fizycznej, zdecydowała się 
na desperacki skok z drugiego piętra. 

To tragiczne zdarzenie chor. Wacław Świderski w złożonym raporcie opisał 
w sposób następujący: W dniu 9 lipca 1947 r. o godz. 7.30. rano podczas przesłuchania 
aresztowanej, Dzierżyńska Maria wykorzystała niedomknięte okno i usiłowała wyskoczyć 
na ulicę. Ja zdążyłem uchwycić ją za ubranie, lecz ta szarpnęła się przewieszając się za 
parapet okna. Pomimo usiłowań wyciągnięcia ją do środka nie udało mi się, gdy ubranie 
na desperatce poczęło się rwać. Widząc to z balkonu sąsiedniego okna ppor. Strzałkowski 
Władysław oficer śledczy M.B.P. pośpieszył mi z pomocą. Dzierżyńska Maria widząc, że 
ją możemy uratować, ściągnęła rękawy z rąk i pozostawiając w moich rękach ubranie, 
sama upadła na chodnik, doznając ciężkich obrażeń. Nadmieniam, że Dzierżyńska Maria 
przez cały czas do zarzucanych jej przestępstw nie przyznawała się, dopiero w ostatniej 
chwili zaczęła mówić, że miała kontakt z jakimś sędzią z Przeworska, który był członkiem 
niel[egalnej] org[anizacji] „WiN” i w tym momencie usiłowała popełnić samobójstwo5. 
[pisownia orgyginalna – D.F.].

Powyższe zdarzenie opisywali przypadkowi świadkowie, a jeden z nich, za-
wodowy żołnierz, postanowił w tej sprawie złożyć zawiadomienie o popełnieniu 
przestępstwa: Przed oficerem śledczym WPR w Rzeszowie ppor. Stanisławem Hora-
kiem złożył zeznanie plut. Gedymin Samardakiewicz, który zeznał: W oknie drugiego 
piętra budynku WUBP zauważyłem sylwetkę jakiejś półnagiej kobiety. Nagle kobieta 
ta zaczęła spadać w dół i upadła na chodnik. W ślad za kobietą zauważyłem w oknie 
skąd wyleciała ta kobieta jakąś rękę, wyrzucającą w momencie gdy spadała ta kobieta 
części ubrania. Do kobiety tej, która już leżała na chodniku podbiegł jakiś cywil i ja. 
Zauważyłem, że kobieta ta ma obite ręce, nogi, a z głowy cieknie krew. Przyniosłem 
zaraz wody i gdy napiła się trochę wody ocknęła się i zaczęła prosić bym położył ją na 
chodnik. Za parę minut wyszło z budynku dwóch funkcjonariuszy U.B. po cywilnemu, 
wzięli tę kobietę za ręce i nogi i zanieśli do budynku W.U.B.P. z powrotem. Na moje za-
pytanie co to za kobieta jeden z funkcjonariuszy powiedział niby w kierunku tej kobiety 
„czegoś ty cholero padała”. Kobieta ta miała lat około 40. Funkcjonariuszy tych przy 
konfrontacji z łatwością poznam6. 

Dopiero po blisko 12 godzinach od upadku na bruk ubowcy wezwali do bardzo 
cierpiącej kobiety lekarza. Rozpoznano u Dzierżyńskiej zamroczenie szokowe po 
wstrząsie wywołanym upadkiem ze znacznej wysokości. W trakcie badania kobieta 
leżała na brzuchu, bo ta pozycja powodowała najmniejszy ból. Prawie nie odpowia-
dała na pytania lekarza, jej kręgosłup krzyżowy i kości krzyżowe były uwypuklone. 
Dodatkowo wystąpił duży obrzęk, zasinienie i bolesność kręgów krzyżowo-ogono-
wych i lędźwiowych. Zdarcie naskórka na nosie, zasinienie i obrzęk łokcia prawego 
dopełniał tragiczny obraz badanej kobiety. Lekarz zalecił dalszą obserwacje chorej, 
zdjęcie RTG oraz okłady z kwaśnej wody i cibalginę, lek przeciwbólowy i zarazem 
uspokajający.  
5 Ibidem, k. 17.
6 Ibidem, k. 21.
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Po desperackim skoku
11 lipca 1947 r. kierownik WUBP w Rzeszowie wydał nakaz przyjęcia Marii 

Dzierżyńskiej do więzienia „na Zamku” w Rzeszowie. Badający kobietę w szpitalnej 
izbie chorych lekarz Jan Matuszewski7 zalecił skierowanie pacjentki do szpitala wol-
nościowego. Później jednak, być może pod presją ze strony UB, zajął w tej sprawie 
inne stanowisko. Ostatecznie lekarz uznał, że Dzierżyńska może przebywać w wię-
ziennym szpitalu. 

Niemal w tym samym czasie, znany rzeszowski adwokat dr Jan Dzierżyński 
zwrócił się z prośbą do Prokuratury Wojskowej w Rzeszowie o przeniesienie brata-
nicy do szpitala cywilnego, chcąc zwiększyć jej szansę na powrót do zdrowia. Osta-
tecznie jego prośbę rozpatrzono negatywnie. 

Tragiczny w swoich skutkach skok z drugiego piętra nie przerwał bynajmniej pro-
wadzonego śledztwa. 24 października 1947 r. ponownie przesłuchiwał Dzierżyńską 
chor. Świderski, indagował kobietę na okoliczność jej przynależności do Zrzeszenia 
WiN. Kobieta konsekwentnie nie przyznawała się do działalności w tej organizacji. Za-
pytana, dlaczego więc pomimo tego wyskoczyła z II piętra wojewódzkiej „bezpieki”, nie 
potrafiła, a prawdopodobnie nie chciała swojego desperackiego kroku wytłumaczyć. 

27 października 1947 r. wspomniany wcześniej lekarz więzienny Matuszewski 
zbadał ponownie Dzierżyńską w izbie szpitalnej rzeszowskiego więzienia, stwier-
dzając nieznaczną poprawę stanu zdrowia. Określić przy tym, że możliwe jest prze-
bywanie chorej więźniarki w areszcie śledczym, uczestniczenie w dalszym śledz-
twie, ale jak zauważył, postawienie jej przed sądem jest niemożliwe. Przewidywał co 
najmniej kilkumiesięczne dalsze leczenie u lekarza specjalisty, tak aby chora na całe 
życie nie została kaleką. W tej sytuacji 1 grudnia 1947 r. Wojskowy Sąd Rejonowy 
w Rzeszowie przedłużył na kolejne trzy miesiące areszt wobec ciężko chorej kobiety. 

Sprawy ciąg dalszy
20 listopada 1948 r. lekarze Wydziału Zdrowia WUBP w Rzeszowie Julian Rekliń-

ski i Władysław Balicki wysłali do Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie pismo 
następującej treści: Stan po złamaniu kręgosłupa krzyżowego z porażeniami odbytni-
cy pęcherza (bezwiedne oddawanie moczu i zupełnie brak czucia w oddawaniu stolca) 
z częściowymi porażeniami kończyny dolnej lewej, a całkowitym prawej. Chód kaczkowaty 
chwiejny, brak czucia w kończynie dolnej prawej. Utrata zdolności do pracy wynosi 80%.8

20 grudnia 1948 r. Kuratorium Okręgu Szkolnego Rzeszowskiego zawiesiło Dzier-
żyńską w wykonywaniu zawodu nauczycielskiego, a pismo w tej sprawie dostarczono 
zainteresowanej do rzeszowskiego więzienia. Nie miała żadnego znaczenia pozytywna 
opinia, jaką kobieta posiadała wśród swoich jeszcze do niedawna współpracowników. 

7 Jan Matuszewski s. Franciszka i Wiktorii, ur. 23 V 1894 r. w m. Horodenka. Ukończył Wy-
dział lekarski przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Służył w wojsku austriackim, 
następnie jako lekarz w wojsku polskim. AIPN Rz, 54/189, Akta osobowe Jana Matuszew-
skiego.

8 AIPN Rz, 107/803, WSR w Rzeszowie, Akta w sprawie: Dzierżyńska Maria, imię ojca: Fran-
ciszek, ur. 04.10.1898 r. i inni, k. 80.
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Grono pedagogiczne postrzegało ją jako osobę skromną, bardzo uczynną, pomimo złe-
go stanu zdrowia zauważano, że pracując w szkole, niechętnie korzystała z urlopu. Po-
magała biednym repatriantom z Kresów Wschodnich – aby wspierać ich żywnościowo 
podjęła się… dodatkowej pracy fizycznej u jednego z rzeszowskich rzeźników. 

Jedna z nauczycielek wspominała chorą koleżankę w sposób następujący: 
Dzierżyńska to typ nieprzeciętny o wybujałej nadmiernie ofiarności. Miała zdolność 
wynajdywania sobie okazji do spełniania dobrych uczynków. Wyszukiwała dzieci za-
niedbane, które myła, leczyła, karmiła. Każdą wolną chwilę przeznaczała na uczenie 
dzieci zajęć praktycznych tak, że mieszkanie Dzierżyńskiej zawsze pełne było dziatwy. 
Nie znała, jako demokratka z przekonań różnic klasowych, czy rasowych. Wypędzo-
ną rodzinę żydowską zaprosiła do mieszkania na nocleg (czasy okupacji niemieckiej). 
Dane o Dzierżyńskiej mogą być sprawdzone wśród mieszkańców Trzęsówki9. Wielce 
wymowna jest inna opinia, którą wystawił Dzierżyńskiej za jej okres pracy inspek-
tor szkolny Antoni Pomianowski: Nauczycielka o średniej inteligencji i uzdolnieniach pe-
dagogicznych, chorowita, sumienna w wykonywaniu obowiązków służbowych. Stosunek 
jej do uczniów bardzo serdeczny, przyjacielski, niemal serdeczny utrudnia jej utrzymanie 
karności w klasie i bywa przez uczniów nadużywany. Współpraca jej z rodzicami uczniów 
–  aktywna i zgodna. Stosunek jej do współpracowników –  serdeczny i koleżeński, do prze-
łożonych – poprawny. Nauczycielka nie dba o swój wygląd zewnętrzny, a ubiór jej (nosi)
cechy wyraźnego ubóstwa i zaniedbania. Krytyczną sytuację materialną nauczycielki –  
w owym czasie –  pogarszał fakt jej wybujałej filantropii, której oddawała się bez reszty, 
ponad własne możliwości, niosąc pomoc biednym, chorym i opuszczonym dzieciom cier-
piąc niedostatek. Wolny od zajęć szkolnych czas poświęca udzielaniu bezinteresownej po-
mocy w nauce słabszym uczniom i zdobywaniu najemną pracą fizyczną środków do pro-
wadzenia akcji filantropijnej. Opanowana całkowicie ideą niesienia pomocy biednym, nie 
wykazywała wyraźnego zainteresowania się sprawami ideowo-politycznymi realizując su-
miennie, w miarę swych słabych sił fizycznych –  program nauczania i wychowania. Nie wy-
kazywała tendencji reakcjonistycznych, a w akcji filantropijnej obcy był jej nacjonalizm10.

Rozprawy i wyroki sądowe
17 stycznia 1949 r. rozpoczęła się przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Rze-

szowie rozprawa Marii Dzierżyńskiej. Składowi sędziowskiemu przewodniczył kpt. 
Zygmunt Panas. Obrońcą z wyboru był Józef Winsz. Dzierżyńska w dalszym ciągu 
konsekwentnie nie przyznawała się do swojej przynależności do WiN.  

16 marca 1949 r. odbyła się przed tym samym sądem kolejna rozprawa, której 
tym razem przewodniczył mjr Wacław Pietroń. Dzierżyńska ponownie nie przyzna-
wała się do winy. W tej sytuacji obrońca w imieniu oskarżonej poprosił o „sprawie-
dliwy wyrok”. Wspomniany sąd znany był ze swojej surowości wobec przeciwników 
instalującej się władzy komunistycznej w kraju. Na temat „komunistycznej sądowej 
sprawiedliwości” zdecydowanie więcej można przeczytać w książce dr Ewy Leniart, 
Skazani za antykomunizm. Orzecznictwo Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie 
(1946–1954/1955), Rzeszów 2016. 
9 Ibidem, k. 123.
10 Ibidem, k. 126.
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Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom Dzierżyńskiej i na mocy art. 86 § 2 KKWP kobieta 
została skazana za przynależność do organizacji WiN na karę 7 lat pozbawienia wol-
ności. Dodatkowo na mocy art. 46 § 1 pkt b i art. 48 § 1 KKWP pozbawiono ją praw 
publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres lat 2, z przepadkiem całego 
mienia na rzecz Skarbu Państwa. Karę pozbawienia wolności na zasadzie art. 5 § 1 pkt 
2 Ustawy o amnestii z dnia 22 lutego 1947 r. złagodzono skazanej do połowy. 

Dzierżyńska napisała do Prezydenta Bolesława Bieruta prośbę o darowanie w dro-
dze łaski kary dodatkowej utraty praw publicznych i obywatelskich praw honorowych: 
(…) zostałam skazana za przestępstwo z art. 86 § 2 K.K.W.P. na karę 5 lat więzienia oraz 
utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres lat 2-ch. Karę więzie-
nia Wojskowy Sąd Rejonowy darował mi na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 lutego 
1947 r. o amnestii. Kara dodatkowa utraty praw – na skutek mojego kalectwa, –  jest 
dla mnie druzgocącą. (…) Ponieważ jestem zupełnie ubogą i samotną, moje uposażenie 
służbowe, względnie moje prawo do emerytury były i są jedynym środkiem zabezpiecze-
nia mego bytu. Dlatego też decyzja Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Wydział 
Oświaty w Rzeszowie z dnia 7 lipca 1950 r. odbiera mnie kalece, pozbawionej możliwości 
pracy, podstawy egzystencji i skazuje na głodową śmierć. Stąd też kara dodatkowa w po-
staci utraty praw publicznych i obywatelskich praw honorowych jest dla mnie o wiele 
dotkliwszą od kary więzienia, albowiem we więzieniu miałam opiekę i wyżywienie11. 

Niestety, jej prośba nie została uwzględniona. Dopiero po odbyciu wspomnia-
nej wcześniej kary dodatkowej ostatecznie Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie 
poinformował zainteresowaną, że przywrócono jej prawa publiczne i obywatelskie 
prawa honorowe.

Po zwolnieniu z więzienia Dzierżyńska zamieszkała w Rzeszowie przy ul. Da-
szyńskiego 12. Kobieta ciągle pozostawała w zainteresowaniu funkcjonariuszy 
aparatu bezpieczeństwa. Przez wojewódzkie UB była postrzegana jako osoba nega-
tywnie ustosunkowana do przemian politycznych i społecznych, jednocześnie podkre-
ślano, że była osobą moralnie prowadzącą się bez zastrzeżeń.  

Wymierzono jej także „dodatkową” karę. 7 lipca 1950 r. Prezydium Wojewódz-
kiej Rady Narodowej, Wydział Oświaty w Rzeszowie wydalił byłą więźniarkę poli-
tyczną, z – jak to wtedy określono – państwowej służby nauczycielskiej.

Zamiast podsumowania 
Maria Dzierżyńska zmarła 15 marca 1970 r. Została pochowana na rzeszowskim 

cmentarzu komunalnym Pobitno. Bardzo skromny nagrobek, sektor VI, nr rzędu 2, nr 
grobu 18. Na starym metalowym krzyżu widnieje znamienny napis:  

Ś+P Maria Dzierżyńska
1898–1970

Nauczycielka
Ofiarny Żołnierz AK

Dużo Przeżyła i Wycierpiała
Wieczne Odpoczywanie

Racz Jej Dać Panie 
11 Ibidem, k. 168-169.
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Zdj. 1. Projekt techniczny domu 3-piętrowego przy ul. Jagiellońskiej 17 w Rzeszowie (frag-
ment). Siedziba WUBP w Rzeszowie oraz Aresztu Wewnętrznego. Źródło: APRz, Zarząd Miej-
ski w Rzeszowie, syg. 335, Informacja o kubaturze budynku przy ul. Jagiellońskiej 17 – wła-
sność Karol Wang, 1946  r., k. 25.

Zdj. 2. AIPN Rz, 107/803, WSR w Rzeszowie, Akta w sprawie: Dzierżyńska Maria, imię ojca: 
Franciszek, ur. 04.10.1898 r. i inni, k. 11.
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Zdj. 3. AIPN Rz, 107/803, WSR w Rzeszowie, Akta w sprawie: Dzierżyńska Maria, imię ojca: 
Franciszek, ur. 04.10.1898 r. i inni, k. 12.
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Zdj. 4. AIPN Rz, 107/803, WSR w Rzeszowie, Akta w sprawie: Dzierżyńska Maria, imię ojca: 
Franciszek, ur. 04.10.1898 r. i inni, k. 23.
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Abstract
The jump from the second floor of the WUBP building in Rzeszow 

– a short reminiscence about Maria Dzierzynska

This article attempts to bring forth the momory of an unknown to a wider 
audience female teacher, AK soldier and a, member of the WiN organization. A humble 
woman, philanthropist, a person with a big heart helping out those in need. A friend 
to children and adolescents, a helping hand to repatriates from the borderlands. 
Great humbleness and kindness, principles and steadfast values in the face of the 
machine that is the communistic terror. This is what this short article is about, an 
attempt to introduce and rediscover the memory of an extraordinary person known 
as Maria Dzierzynska surely was.

Reminiscing the story of the teacher from Rzeszow, one will be able to see the 
personal tragedy involved and the tough choices she had to make. 

Keywords: 
Maria Dzierzynska, arrest, WiN, WUBP in Rzeszow, hearing, jump, prison, medical 
examination, infirmary, verdict 
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Dziecięco-Młodzieżowego Stowarzyszenia Śpiewaczego 
Sancta Musica w Tyczynie 

Streszczenie
Artykułu jest próbą zaprezentowania i pewnego niewielkiego zresztą podsumo-

wania dziesięcioletniej działalności Stowarzyszenia. 
Upowszechnianie i rozwijanie wśród dzieci i młodzieży muzycznych pasji, łą-

czenie chóralnego śpiewu z nauką historii to główne założenia i zadania, które reali-
zowane są przez działające w Tyczynie Stowarzyszenie. 

Artykuł prezentuje działalność artystyczną chóru „Sancta Musica” na przestrze-
ni dziesięciu lat jego działalności. Ten swego rodzaju „jubileusz” jest okazją do zapre-
zentowania, działalności koncertowej na podstawie wybranych przykładów. 

Mowa w nim o występach chóralnych w kraju oraz poza jego granicami. 
Artykuł ten dowodzi, że można i warto łączyć pasję muzyczną z nauką historii. 

Tyczyńska „Sancta Musica” uczy i wychowuje. Bez cienia przesady można stwierdzić, 
że treści i sprawy poruszone w niniejszym artykule dowodzą dużej aktywności nie-
wielkich środowisk lokalnych.

Artykuł pokazuje, że udział w działalności tyczyńskiego Stowarzyszenia stano-
wi powód do niekłamanej satysfakcji dla chórzystów, ich rodziców oraz osób prowa-
dzących i organizujących działalność artystyczną.

Słowa kluczowe: 
Stowarzyszenie, chór, „Sancta Musica”, Tyczyn, koncert, występ, próba, kolęda, pieśń 
patriotyczna, wyjazd
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Obecnie świat artystyczny dzieci i młodzieży w większości ogranicza się na ogół 
do biernego odbioru sztuki, jaką jest muzyka. Ogromny wpływ na zmianę takich 
postaw mogą mieć nauczyciele i wychowawcy, swego rodzaju „pasjonaci” ko-

chający muzykę szeroko pojętą. To właśnie oni niejednokrotnie inspirują swoich wy-
chowanków do podjęcia próby czynnego udziału w życiu muzycznym. 

Tego rodzaju działania mogą przynieść pozytywny efekt wychowawczy i edu-
kacyjny. Dzieci i młodzież w wieku szkolnym może poznawać, rozumieć i „uprawiać” 
sztukę zwaną muzyką. Istotne znaczenie w tej kwestii mają działania w celu tworze-
nia zespołów muzycznych i wokalnych. Aktywne uczestnictwo w kulturze muzycz-
nej pozwala na rozwijanie zainteresowań, pasji, a w końcu na „łowienie” talentów 
artystycznych wśród młodych adeptów tej sztuki. 

Powstające zespoły muzyczne, ich działalność powiązana ze sztuką wokalną, 
funkcjonują przede wszystkim jako chóry szkolne, zespoły wokalne działające przy 
instytucjach kultury. Dodatkowo czynną działalnością muzyczną zajmują się sto-
warzyszenia. Jednym z nich jest Dziecięco-Młodzieżowe Stowarzyszenie Śpiewacze 
„Sancta Musica”, działające w Tyczynie. 

Miasto, graniczące obecnie bezpośrednio z Rzeszowem, ma bardzo bogatą hi-
storię i tradycję. Akt założenia Miasta Tyczyna, 14 marca 1368 r. w Niepołomicach. 
W imię Pana Amen. My Kazimierz, z łaski Pana król Polski, a także Pan i Dziedzic ziem 
Krakowa, Sandomierza, Sieradza, Łęczycy, Kujaw, Pomorza i Rusi. Na wieczną rzeczy 
pamięć wszystkich tak obecnych, jak i przyszłych, obecnym aktem oznajmiamy: pra-
gnąc zwiększyć korzyści naszego państwa w powiecie sanockim przez powstanie no-
wego miasta, gospodarnemu mężowi Bertoldowi, zwanemu Tyczner, dajemy od zaraz 
swobodną władzę założenia (locandi) nowego miasta na prawie Niemieckim Magde-
burskim, jakim się rządzi nasze miasto Sanok1.Ta bogata przeszłość historyczna jest 
także zobowiązaniem dla współczesnych mieszkańców. 

Życie kulturalne na terenie Gminy Tyczyn zapewnia Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury, który jest samorządową instytucją kultury2, ale jest także miejsce na „ini-
cjatywy oddolne”, które przy dobrej współpracy środowiska lokalnego mają szansę 
powodzenia. 

Początki… kościelna schola
Idea powołania w miasteczku nad Strugiem wspomnianego wcześniej stowarzy-

szenia sięga początków działalności zespołu wokalnego, a właściwe scholi parafialnej 
działającej przy kościele pw. św. Katarzyny w Tyczynie. Wszystko zaczęło się w 2007 r., 
wtedy to właśnie niewielka grupa dzieci zainteresowana śpiewaniem zaczęła zgłaszać 
się do mnie, jako do nauczyciela muzyki w miejscowej szkole podstawowej. 

Schola cantorum ma od czasów średniowiecznych utrwaloną pozycję w muzyce 
kościelnej i swoją bogatą tradycję w kulturze europejskiej. Choć po Soborze Waty-
kańskim II dopuszczono do liturgii śpiew w językach narodowych oraz nowe formy 
aktywności wiernych i scholi, do dziś jest ona kultywowana w Kościele katolickim 

1 B. Dziepak, W. Dziura, P. Ledwoń, Tyczyn śladami historii 1368–1944, Tyczyn 2018, s. 11.
2 Samorządny Tyczyn – 20 lat wspólnie 1990–2010, red. J.Basta i K. Szczepański, Tyczyn 2010, 

s. 175.
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w dawnej formie, z zachowaniem śpiewów gregoriańskich oraz w wypracowanym 
przez wieki repertuarze muzyki liturgicznej.  

Współczesna schola cantorum spełnia dwojakie funkcje: pierwsza związana jest 
z celem liturgii, przeżywania Ofiary i Zmartwychwstania, głoszenia chwały Bożej; 
druga funkcja związana jest z osobistym przeżyciem estetyczno-sakralnym śpie-
waków, a także z ich przygotowaniem muzycznym, edukacją muzyczną. W prakty-
ce więc młodzi ludzie wykonywali nieskomplikowane pieśni religijne, wzbogacając 
tym samym niedzielne msze święte. Po pewnym czasie okazało się, że śpiew, a tak-
że kameralne występy spotykają się z bardzo pozytywnym odbiorem miejscowej 
wspólnoty parafialnej. Wymiar liturgiczny i edukacyjny tyczyńskiej scholi okazał się 
na tyle atrakcyjny, że wkrótce okazało się, iż istnieje potrzeba stworzenia większej 
formy organizacyjnej. Nie był to bynajmniej przypadek – z jednej strony zaintereso-
wanie śpiewających dzieci, z drugiej zaś zaangażowanie ich rodziców spowodowało, 
że w krótkim czasie podjęto w tej sprawie stosowne działania.

Stowarzyszenie
We wrześniu 2010 r., przy pomocy i udziale osób niezwykle pozytywnie nasta-

wionych do przedstawianego projektu, zostało zarejestrowane i oficjalnie powoła-
ne do działania Dziecięco-Młodzieżowe Stowarzyszenie Śpiewacze „Sancta Musica”. 
Z czasem rosło zainteresowanie dzieci i ich rodziców nowym chórem, zgłaszało się 
coraz więcej młodych adeptów sztuki wokalnej, mających poczucie rytmu, umieją-
cych czysto śpiewać, a więc posiadających uzdolnienia muzyczne.

Wspomniany zespół zaczął się rozwijać zarówno pod względem osobowym, jak 
i repertuarowym. W repertuarze obok pieśni religijnych pojawiły się również utwo-
ry patriotyczne, zarówno te starsze, być może częściowo zapomniane, jak i te współ-
czesne, mocno trafiające do serc odbiorców.

Młodzi wokaliści wykonywali tę jakże wymagającą muzykę z trudnym do 
przecenienia zaangażowaniem. Systematyczna i bardzo solidna praca dawała swe-
go rodzaju „rękojmię”, że przyjdzie czas na sukcesy. Rosły umiejętności artystycz-
no-wokalne wykonawców. Młodzi artyści potrafili również, co jest bardzo istotne, 
w niezwykle emocjonalny sposób przekazywać, uczyć i przypominać o sprawach 
narodowych. Stało się jasne, że nadszedł czas, aby zaprezentować swoje walory mu-
zyczne szerszej grupie odbiorców.

Działalność artystyczna i koncertowa  
– wybrane przykłady

Bardzo sentymentalna pierwsza podróż na Kresy południowo-wschodnie  
II RP miała miejsce na początku maja 2011 r. Najpierw udział w Międzynarodowym 
Festiwalu Chóralnym w katedrze łacińskiej we Lwowie, następnie występ chóral-
ny w uroczym, kameralnym kościele pw. św. Antoniego na Łyczakowie. Nasz chór 
zaprezentował repertuar patriotyczny, który wywarł ogromne wrażenie na słucha-
czach i z pewnością pozostał na długo w ich pamięci. 
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Tyczyńska młodzież miała również możliwość zobaczenia wielu ważnych 
miejsc. Krzemieniec ze słynnym Liceum, a także odwiedziny w dworku, w którym 
urodził się Juliusz Słowacki. Po powrocie do Lwowa Sancta Musica odśpiewała jeszcze 
dwa koncerty w pobliskich kościołach3. Następnie Cmentarz Łyczakowski, miejsce po-
chówku wielu wybitnych Polaków, cmentarz Orląt Lwowskich, no i wreszcie Rynek 
lwowski oraz stare ulice wraz z Operą.

     

Republika Czeska i Niemcy
Kolejne koncerty poza granicami naszego kraju odbyły się w lipcu 2012 r. Gości-

liśmy w Republice Czeskiej oraz w Niemczech. Młodzi wokaliści mieli okazję zapre-
zentować swój kunszt wokalny, poparty wcześniejszą solidną pracą. Tyczyński chór 
koncertował między innymi w Hojsovej Straży, Nyrsku i Strazowie, gdzie chórzyści 
wykonali pieśni maryjne i polskie pieśni patriotyczne. Ze strony międzynarodowej pu-
bliczności były oklaski i pochwały kierowane pod adresem zespołu muzycznego, były 
również bardzo miłe gesty sympatii, które z pewnością pozostały w pamięci młodych 
artystów. Poza występami dzieci i młodzież miały możliwość zwiedzania bardzo cie-
kawych, urokliwych i historycznych miejsc Republiki Czeskiej. Z pewnością w pamięci 
wszystkich pozostały ciepłe źródła lecznicze w Karlowych Varach, piękna czeska Pra-
ga czy też klasztor w Neukirchen w Niemczech. Szczególne miejsce na mapie naszej po-
dróży zajęła miejscowość Jachowy, gdzie działał dawniej obóz dla więźniów politycznych, 
którymi w większości byli duchowni pracujący w kopalni uranu4.       

Węgry i Austria
Miasto Sarospatak na Węgrzech to następny „przystanek koncertowy”, gdzie 

gościło Dziecięco-Młodzieżowe Stowarzyszenie Śpiewacze z Tyczyna. Przełom 
stycznia i lutego 2014 r. to czas, kiedy tyczyński chór przebywał w mieście Świętej 
Elżbiety Węgierskiej. Najpierw chór występował w miejscowej Katolickiej Szkole Pu-
blicznej, nieco później w Bazylice pw. Świętej Elżbiety Węgierskiej. „Sancta Musica” 
zaprezentowała tradycyjne polskie kolędy, nie zabrakło również kolęd obcojęzycz-
nych, znanych szeroko w świecie. Oba występy wzbudziły ogromne emocje wśród 
słuchaczy, było wiele oklasków i podziękowań. Wszyscy z uznaniem, pomimo ba-
riery językowej, podziwiali profesjonalizm młodych artystów z Polski. Także i tym 
razem zespół miał okazję częściowego zapoznania się z kulturą i miejscami ważnymi 
dla naszych węgierskich gospodarzy i przyjaciół. Wspomnieć tutaj warto chociażby 
średniowieczny zamek w Sarospatak, którego zimne i ascetyczne wnętrza zrobiły 
spore wrażenie na młodych chórzystach z Tyczyna5. 

Kolejne zagraniczne koncerty miały miejsce w Austrii. Tym razem naszych chó-
rzystów gościło niewielkie, ale malownicze i słynące z bardzo dużej liczby... bocia-
nów miasteczko Rust, położone w kraju związkowym Burgenland. Jego historia sięga 

3 A. Fudali, Sz. Dziedzic, Sancta Musica wyśpiewała we Lwowie Polskość, „Głos Tyczyna”,  nr 
9/2011, s. 16.

4 M. Maruszak, Sancta Musica w Republice Czeskiej, „Głos Tyczyna”, nr 9/2012, s. 19.
5 K. Marcinek, P. Marcinek, Santa Musica z koncertem w Sarospatak, „Głos Tyczyna”, nr 2/2014, 

s. 16.
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czasów starożytnych, kiedy to znajdowała się tam rzymska kolonia. Od 4 do 9 lipca 
2014 r. tyczyńska młodzież koncertowała kilka razy. Najpierw w miejscowym ko-
ściele rybackim (Fischerkirche). Wspaniała akustyka zdawała się unosić „niebiańskie 
dźwięki” pieśni maryjnych, śpiewanych w języku polskim, angielskim i niemieckim. 
Wśród wykonywanych utworów i tym razem nie mogło również zabraknąć polskich 
pieśni patriotycznych. Gratulacjom nie było końca, chór kilkakrotnie bisował, co 
wszystkich naszych młodych wykonawców bardzo ucieszyło. Po występach nadszedł 
czas odpoczynku, relaksu i zwiedzania tego co najpiękniejsze, czyli Wiednia oraz ze-
społu pałacowego Schönbrunn, będącego letnią rezydencją Habsburgów6. 

Ponownie na Ziemi Lwowskiej,  
w Niemczech i w Luksemburgu

W maju 2018 r. Stowarzyszenie „Sancta Musica” gościło w Jaworowie, mieście kre-
sowym związanym z osobą króla Jana III Sobieskiego. Występ chóralny w miejscowym 
kościele parafialnym pw. św. Michała Archanioła był okazją do spotkania z miejscową 
wspólnotą polską. Byliśmy gośćmi Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Odział 
w Jaworowie. Tyczyński chór swoim śpiewem ubogacił uroczystość I Komunii Świętej.

W lutym 2019 r., podczas ferii zimowych, zespół chóralny z Tyczyna przeby-
wał w Niemczech i w Luksemburgu. Wyjazd został zrealizowany w ramach Pol-
sko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Gościliśmy w Spohns Haus w Gersheim 
(Saarland). Tyczyńska „Sancta Musica” była jednym z czterech chórów zaproszo-
nych do udziału w trójstronnym programie współpracy zespołów z Polski, Nie-
miec i Ukrainy. Podczas wyjazdu znacząca część pobytu przeznaczona była na 
próby muzyczne, mające na celu podnoszenie warsztatu wokalnego chórzystów. 
Inną istotną kwestią było wykonywanie tak zwanych mini- koncertów, podczas 
których każdy z chórów prezentował wybrane utwory muzyczne swojego kraju. 

Swego rodzaju „zwieńczeniem” naszego pobytu w Niemczech był koncert finało-
wy w Schlosskirche w Blieskastel, gdzie oprócz pieśni w języku narodowym, wszyst-
kie zespoły wykonały pieśni angielsko- i niemieckojęzyczne pod dyrekcją dyrygentów 
uczestniczących w tym międzynarodowym projekcie. Dla wielu naszych chórzystów 
było to z pewnością kolejne bardzo cenne doświadczenie. Niewątpliwą atrakcją wy-
jazdu było zwiedzanie nowych miejsc takich jak: Europejski Park Kultury w Bliesbruck, 
miejscowości Schengen oraz kilku innych interesujących miejsc w Luksemburgu7. 

Działalność Chóru „Sancta Musica” w kraju  
– wybrane przykłady 

Przez cały okres swojej dotychczasowej działalności Dziecięco-Młodzieżowe 
Stowarzyszenie Śpiewacze „Sancta Musica” swoje walory muzyczne prezentowało 
także poza Tyczynem. Najlepszym tego przykładem jest udział w licznych koncer-
6 K. Marcinek, Wakacyjne wspomnienia chóru Sancta Musica z pobytu w Austrii, „Głos Tyczy-

na”, nr 7/2014, s. 10.
7 A. Fudali, Chór Sancta Musica w Niemczech, „Głos Tyczyna”, luty 2019, s. 10.
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tach, przeglądach muzycznych, konkursach 
śpiewaczych. Tyczyński chór uczestniczył 
w ważnych uroczystościach rocznicowych. 
Organizowaliśmy koncerty muzyki religij-
nej i patriotycznej, występowaliśmy między 
innymi w Rzeszowie, Jarosławiu oraz kilku 
innych miejscowościach województwa pod-
karpackiego. 

Chór często uczestniczył w ważnych 
wydarzeniach organizowanych w miastecz-
ku nad Strugiem. Przykładowo, 21 września 
2014 r. odbyła się uroczystość pod nazwą 
„Spotkanie z historią Tyczyna – rocznice po-
czątku katastrof XX wieku: 100-lecie wybu-
chu I wojny światowej i 75-lecie wybuchu II 
wojny światowej”. Zakończenie uroczystości 
stanowił występ chóru „Sancta Musica” pod 
kierunkiem p. Agnieszki Fudali oraz wspólne 
śpiewanie pieśni legionowych przy akompa-
niamencie p. Jana Muchy – członka TMZT8. 

Chór prezentował się na scenie Filhar-
monii Podkarpackiej w Rzeszowie podczas 
koncertu „Rozśpiewały się obłoki” w ramach 
programu „Śpiewająca Polska”.  

„Sancta Musica” od kilku już lat współpracuje między innymi z Instytutem Pamię-
ci Narodowej Oddział w Rzeszowie. Chór dwukrotne wykonywał pieśni patriotyczne 
podczas uroczystości wręczania Krzyży Wolności i Solidarności w Rzeszowie. Dzięki 
uprzejmości wspomnianej instytucji mogliśmy gościć w Muzeum Powstania Warszaw-
skiego. Dla naszych chórzystów była to niezapomniana lekcja historii.  

Zakończenie
Dziesięć lat istnienia naszego Stowarzyszenia z jednej strony cieszy, ale też 

w pewnym sensie zobowiązuje. Optymizm podpowiada, że kolejne lata będą również 
obfitowały w ważne i piękne wydarzenia muzyczne. 

Na szczęście, nie słabnie zainteresowanie wśród dzieci i młodzieży śpiewaniem 
w naszym chórze. Pomimo upływu lat i zrozumiałej wśród chórzystów „pokolenio-
wej zmiany warty”, ambitne śpiewanie połączone z lekcjami historii ma swoją przy-
szłość. „Sancta Musica” to chór, w skład którego wchodzą wspaniali młodzi ludzie, 
ambitni, chętni do pracy, otwarci na nowe przygody muzyczne, nie bojący się wy-
czerpujących prób i trudów koncertów. 

Przed Stowarzyszeniem kolejne lata wspólnego muzykowania, nauki o rodzimej 
historii, wytężonej pracy oraz dobrej zabawy. Tak więc z dużą dozą uzasadnionego 
optymizmu można mówić o przyszłości naszego Stowarzyszenia. 
8 E. Baran, Z. Domino, Towarzystwo Miłośników Ziemi Tyczyńskiej. 50 lat minęło… 1966–2019, 

Tyczyn 2019, s. 56.
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Kościół pw. Św. Katarzyny w Tyczynie, Fot. Agnieszka Fudali
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Abstract

The musical culture of children and youths – on the basis of Singing 
Association for Children and Youths Sancta Musica in Tyczyn

The article ‘The musical culture of children and youths – on the basis of Singing 
Association for Children and Youths “Sancta Musica” in Tyczyn’ is an attempt to pre-
sent a short summary of the association’s decade-long activity.

The main goals of the association are to spread and develop musical passion 
among children and youths and combine choral singing with learning history

The article presents the ten years of artistic activities of the choir ‘Sancta Mu-
sica’.  This so-called ‘jubilee’ is a great opportunity to introduce the choir’s perfor-
mances on the selected examples. It describes the choir’s performances in its home 
country and abroad.

This article proves that combining passion with learning history is worthwhile 
and can be done. ‘Sancta Musica’ from Tyczyn teaches and educates. It can be said 
without a hint of exaggeration that the contents and matters raised in this article 
prove the very active role of small local circles.

The article shows that taking part in the Tyczyn’s association’s activities is sa-
tisfactory for the choristers, their parents, and the people in charge of the choir’s 
artistic activities.

Key words:
Association, choir, ‘Sancta Musica’, Tyczyn, concert, performance, attempt, carol, pa-
triotic song, travel.





RECENZJE

Katarzyna Pabis-Cisowska, Postęp kontra tradycja...
Kwestia małżeństwa, dobroczynności i szkolnictwa w żydowskim 
Krakowie na przełomie XIX i XX w., Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2019, ss. 390

Warto odnotować fakt, że dorobek piśmiennictwa dotyczącego dziejów i kul-
tury krakowskich Żydów, wzbogacił się o kolejną wartościową publikację. 
Prezentowana książka powstała na podstawie udoskonalonej rozprawy 

doktorskiej, obronionej na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w 2010 roku. Autorka dokonała istotnych modyfikacji pierwotnego tekstu, posze-
rzając zakres merytorycznych rozważań. Zmodyfikowała także tytuł pracy, słusznie 
precyzując przy tym ramy chronologiczne analizowanych zagadnień. 

Użyte w tytule słowo „postęp”, dające szerokie pole do interpretacji, w tym wypad-
ku zestawione na zasadzie kontrastu z określeniem „tradycja”, dość dobrze oddaje sedno 
rozważań, którym autorka poświęciła swą uwagę. Jak słusznie zauważył ceniony badacz 
dziejów XIX wieku, profesor Tomasz Kizwalter: „Postęp” to słowo, które zrobiło wielką ka-
rierę w XIX-wiecznej Europie. Mówiono o nim i pisano tak często, w odniesieniu do tak wielu 
zjawisk i w tak rozmaitym tonie, że jego znaczenie stawało się bardzo płynne. Niewątpliwie 
kojarzyło się jednak z wielką zmianą cywilizacyjną – rozmaicie przedstawianą i ocenianą1.

W swych rozważaniach dotyczących charakterystycznych cech przemian, do-
konujących się w społeczności krakowskich Żydów na przełomie XIX i XX wieku, 
Katarzyna Pabis-Cisowska skoncentrowała uwagę na trzech istotnych kwestiach: 
małżeństwa, dobroczynności oraz szkolnictwa. Dokonanie takiego wyboru przed-
miotu analizy, w postaci zagadnień nieco „oderwanych” od siebie (na przykład kwe-
stia małżeństwa, związanego integralnie z życiem religijnym, zwykle przedstawiana 
jest w odniesieniu do cyklu życia), może być dyskusyjne i sprawiać wrażenie braku 
jednoznacznej, klarownej koncepcji omawianej publikacji. Autorka słusznie więc 
próbuje swój wybór uzasadnić bardzo ważnym znaczeniem tych właśnie elementów 
w tradycji żydowskiej, zarówno w średniowieczu, jak w czasach nowożytnych do XIX 
i XX wieku. Wskazuje przy tym na ich wzajemne oddziaływanie oraz przenikanie, 
jako porządków życia zbiorowego społeczności żydowskiej.

Badania w zakresie niektórych zagadnień poruszanych w omawianej książce mogą 
się wykazać coraz większym dorobkiem w historiografii. Jest to widoczne szczególnie 

1 T. Kizwalter. Rec.: Alicja Maślak-Maciejewska, Modlili się w Templu. Krakowscy Żydzi postę-
powi w XIX wieku. Studium społeczno-religijne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Kraków 2018, ss. 473 („Studia nad Cywilizacją Żydowską w Polsce”, pod red. Michała Gala-
sa) – „Studia Judaica” 2019, nr 2(44), s. 358. 
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w odniesieniu do kwestii dobroczynności. Do problematyki tej odnoszą się między inny-
mi najnowsze publikacje Hanny Kozińskiej-Witt2 czy Alicji Maślak-Maciejewskiej3.

W obrębie zagadnień małżeństwa, dobroczynności i szkolnictwa, poruszanych przez 
autorkę omawianej publikacji, dostrzec można dobrze dokonujące się wówczas zmiany 
cywilizacyjne, procesy modernizacyjne, polegające na stopniowym odchodzeniu od tra-
dycji. Na terenie Galicji, gdzie społeczność żydowska stanowiła znaczny odsetek miesz-
kańców (pod koniec XIX wieku ponad 11%), było to szczególnie widoczne w dużych 
miastach, będących jednocześnie dużymi skupiskami ludności żydowskiej – takich jak 
Kraków czy Lwów. W 1910 roku Kraków liczył 32 321 osób wyznających judaizm (21,3% 
ogółu ludności), a Lwów – 57 387 osób (27,8% ogółu)4. Na dokonujące się w środowisku 
ludności żydowskiej procesy modernizacyjne miały wpływ liczne w tych miastach szkoły 
średnie oraz uniwersytety, z których również młodzież żydowska w stosunkowo dużym 
stopniu korzystała. Na Uniwersytecie Jagiellońskim w pierwszym semestrze roku akade-
mickiego 1917/1918, na ogólną liczbę 2497 studentów, 734 (29,4%) było Żydami5.

Omawiana publikacja jest stosunkowo obszerna. Składa się ze wstępu, trzech roz-
działów merytorycznych, zakończenia, aneksu, bibliografii oraz spisu tabel i wykresów. 
Przyjęty przez autorkę chronologiczno-problemowy układ materiału jest uzasadniony 
i stanowi naturalną konsekwencję charakteru rozpatrywanych zagadnień. Schemat pracy, 
a przede wszystkim kwestia wyboru do analizy określonych źródeł i problemów, w pew-
nym stopniu wynika również ze znacznych nieraz braków w bazie źródłowej, odnoszącej 
się do społeczności żydowskiej Krakowa.

We stępie zawarte zostały wyjaśnienia dotyczące stosowanej terminologii, przyję-
tych ram chronologicznych i terytorialnych, poruszanej problematyki, przyjętej meto-
dologii, wykorzystanej bazy źródłowej oraz rozważania odnoszące się do stanu badań 
nad dziejami krakowskich Żydów z przełomu XIX i XX wieku. Pierwszy rozdział – Od ży-
dowskich zaślubin do rozwodu, poświęcony został problematyce przemian dotyczących 
zaręczyn, zaślubin, wesela, a także rozwodu. Ponadto zawiera on interesującą analizę sta-
tystyki małżeństw żydowskiego okręgu metrykalnego w Krakowie. W rozdziale drugim, 
Cedaka – żydowska dobroczynność, omówione zostały podstawy działalności charytatyw-
nej oraz znaczenie dobroczynności i jej miejsce w tradycji żydowskiej. Zasadniczą jednak 
jego część stanowią rozważania poświęcone przemianom form działalności dobroczynnej 
i stosunku społeczności żydowskiej Krakowa do problemu wsparcia dla ubogich. Nato-
miast ostatni, trzeci rozdział – Szkolnictwo żydowskie, zawiera bardzo interesujące wyniki 
analizy, dotyczącej tradycyjnych i nowych form edukacji w Krakowie, w tym uczestnictwa 
młodzieży żydowskiej w szkolnictwie wyższym, a także odnosi się do działalności na-
uczycieli i nowych podręczników szkolnych. Ważnym uzupełnieniem rozważań autorki 
jest aneks. Zawiera on cenne dokumenty dotyczące zagadnień poruszanych w poszcze-
gólnych rozdziałach – materiały w większości dotychczas niepublikowane, a także wyda-
2 H. Kozińska-Witt, Miłosierdzie gminy miejskiej? Samorządowe subsydia dla krakowskich in-

stytucji żydowskich w latach autonomii galicyjskiej, 1866–1914 [w:] Z dziejów i kultury Ży-
dów w Galicji, red. M. Galas, W. Wierzbieniec, Rzeszów 2018, s. 11-35.

3 A. Maślak-Maciejewska, Modlili się w Templu. Krakowscy Żydzi postępowi w XIX wieku. Stu-
dium społeczno-religijne, Kraków 2018.

4 B. Wasiutyński, Ludność żydowska w Polsce w wiekach XIX i XX. Studium statystyczne, War-
szawa 1930, s. 111, 116.

5 M. Kulczykowski, Żydzi – studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w dobie autonomicznej 
Galicji (1967–1918), Kraków 1995, s. 66.



Recenzje / Reviews 273

ne w XIX wieku, w trudno dostępnych obecnie publikacjach. Należy przy tym zaznaczyć, 
że poddane analizie przemiany, w wybranych przez autorkę płaszczyznach aktywności 
ludności żydowskiej, w stosunkowo dużym stopniu wynikały z konstytucji monarchii 
habsburskiej oraz ustawy o stosunku Kościoła do państwa. Te akty prawne formalnie za-
pewniały bowiem Żydom równouprawnienie. 

Autorka wnikliwie prześledziła dokonujące się przekształcenia. Kwestie małżeń-
stwa, dobroczynności i szkolnictwa, którym poświęciła swoją uwagę, odnosiły się do 
trzech istotnych obszarów życia codziennego krakowskich Żydów. W rezultacie podjęła 
niełatwy, wielowarstwowy problem – zasadniczo mieszczący się w nurcie historii, ale 
w pewnym stopniu stanowiący także dziedzinę zainteresowań religioznawców czy etno-
grafów. Wskazując, że w Galicji w dobie autonomicznej nastąpił wyraźny proces moder-
nizacji społeczności żydowskiej, odniosła się nie tylko do dziejów krakowskich Żydów, ale 
szerzej – Żydów galicyjskich w tym okresie. Starała się przy tym dociec, na ile prawidło-
wości dostrzegane w makroskali znajdują potwierdzenie w mikroskali – w tym przypad-
ku społeczności żydowskiej zamieszkującej Kraków. 

Wyniki szczegółowych badań autorki pozwalają na wyraziste zegzemplifikowanie 
wielu dotychczasowych tez, formułowanych niekiedy w wielkim przybliżeniu. W rezulta-
cie autorka wpisuje się swoją książką w mający już sporą tradycję nurt badań nad dzieja-
mi lokalnych społeczności żydowskich na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. W okresie, 
w którym ludność żydowską charakteryzował olbrzymi potencjał energii twórczej, a tak-
że wieloogniskowość życia społecznego – szczególnie w dużych miastach.

Lektura tej interesującej i ważnej publikacji skłania do refleksji, że należałoby prze-
prowadzić szerokie badania porównawcze, odnoszące się do poruszanych przez autorkę 
kwestii, obejmujące również inne miasta i miasteczka na terenie ówczesnej Galicji. Po-
winny one uwzględnić także mniejsze, kilkutysięczne skupiska ludności żydowskiej, ja-
kimi były wówczas przykładowo: Bochnia, Drohobycz, Gorlice, Nowy Sącz, Rawa Ruska, 
jak i liczące kilkuset Żydów miasteczka, do których zaliczały się m.in.: Błażowa, Grybów, 
Mikołajów, Niżankowice, Pilzno czy Stara Sól. Może się to bowiem w istotny sposób przy-
czynić do lepszego poznania zakresu i głębi procesów modernizacyjnych, polegających na 
stopniowym odchodzeniu od tradycji i związanych z tym zmian mentalnościowych wśród 
ludności żydowskiej.

Omawiana publikacja zasługuje na uwagę czytelników, choćby z tego względu, że 
poruszone w niej kwestie małżeństwa, dobroczynności oraz szkolnictwa, w odniesieniu 
do krakowskich Żydów w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku, wciąż jeszcze nie 
znalazły wystarczającego odzwierciedlenia w opracowaniach historycznych. Książka ma 
naukowy charakter, nie znaczy to jednak, że może wzbudzać zainteresowanie tylko wśród 
profesjonalistów, naukowców niejako zawodowo zajmujących się poruszanymi w niej 
problemami. Uważam, że zyskać może znacznie szerszy odbiór społeczny, wśród wielu 
innych osób, zainteresowanych historią i kulturą krakowskich Żydów. 
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Szkice z dziejów gospodarczych i społecznych Galicji
red. Grzegorz Zamoyski, wyd. Archiwum Państwowe 
w Rzeszowie, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 
Rzeszów 2018, ss. 394

W 2018 r. nakładem Archiwum Państwowego w Rzeszowie ukazała się praca 
zbiorowa pod redakcją Grzegorza Zamoyskiego, zatytułowana Szkice z dzie-
jów gospodarczych i społecznych Galicji. Monografia ta jest kolejnym rezul-

tatem prowadzonych od przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. na 
szeroką skalę badań nad historią dawnego obszaru galicyjskiego. Obecnie, jak zresztą 
zauważył w Słowie wstępnym redaktor pracy, co roku ukazują się publikacje poświęcone 
tejże tematyce, co też sprawia, iż niemalże z dnia na dzień zapełniają się kolejne luki ba-
dawcze. W związku z tym, zadanie przedstawienia dotychczas nieopisanych w literatu-
rze naukowej zagadnień ekonomiczno-społecznych związanych z Galicją, jakie postawili 
przed sobą autorzy w omawianej pracy, nie należało do najłatwiejszych.

W skład monografii wchodzi szesnaście rozdziałów, których objętość oscyluje za-
zwykle w granicach ok. 20–30 stron. Wyjątek stanowią prace poświęcone lokalnym sto-
sunkom gospodarczym bądź też podsumowujące dotychczasowy stan badań nad okre-
ślonymi problemami badawczymi. Poszczególne części publikacji uszeregowane zostały 
zgodnie z alfabetyczną kolejnością nazwisk ich autorów. Uzupełnienie stanowią Słowo 
wstępne, a także znajdujący się na końcu książki Wykaz skrótów i akronimów, który jed-
nak na stronie właściwej zatytułowany jest po prostu jako Wykaz skrótów, co stanowi 
drobną nieścisłość. W monografii zamieszczony został również nieujęty w spisie treści 
Wykaz miar. Publikacja nie posiada jednak bibliografii zbiorczej, która uwzględniałaby 
wykorzystane przez autorów źródła czy opracowania. Brak ten stanowi pewnego rodza-
ju utrudnienie dla zainteresowanego czytelnika, bowiem chcąc poznać literaturę będącą 
podstawą pracy, zmuszony jest on do uważniejszej lektury przypisów. Odrobinę łatwiej 
może być w przypadku zasobów archiwalnych, gdyż miejsca ich przechowywania zosta-
ły wyszczególnione w Wykazie skrótów.

Poruszając kwestię wykorzystanych przez autorów poszczególnych rozdziałów 
źródeł, należy wspomnieć, że są one rezultatem intensywnych kwerend przeprowa-
dzonych zarówno w archiwach polskich, jak i zagranicznych. Wśród tych pierwszych 
wyszczególnić należy archiwa państwowe (takie jak Archiwum Główne Akt Dawnych 
oraz Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Archiwum Narodowe w Krakowie czy też 
archiwa w Lublinie, Przemyślu, Rzeszowie oraz Wrocławiu), kościelne (Archiwum Ar-
chidiecezjalne w Przemyślu), a także biblioteki (np. Biblioteka Narodowa w Warszawie, 
Biblioteka Jagiellońska w Krakowie i Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 
we Wrocławiu). Z kolei wykorzystane w rozdziałach monografii zagraniczne zasoby ar-
chiwalne pochodzą ze zbiorów archiwów wiedeńskich, a także Centralnego Państwowe-
go Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie.

W pierwszym rozdziale, autorstwa Michała Baczkowskiego, podjęta została kwe-
stia inwestycji i dostaw wojskowych w Galicji w latach 1772–1848. Autor rozwija w nim 
niejako swe wcześniejsze rozważania, które w 2017 r. zaowocowały monografią pt. Woj-
sko austriackie w Krakowie w latach 1797–1809. Książka ta została zresztą przywoła-
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na nie bez powodu, bowiem Baczkowski niezwykle często odnosi się do niej w swoim 
wywodzie. Przyjęta w rozdziale cezura czasowa wymusiła na autorze konieczność czę-
stego odwoływania się do zmieniającej się w tym okresie sytuacji geopolitycznej, która 
wynikała z rozbiorów Polski, wojen napoleońskich, a także ładu ukształtowanego po 
kongresie wiedeńskim z lat 1814–1815. Na uwagę zasługuje szeroka kwerenda, którą 
autor miał okazję przeprowadzić już w trakcie wspomnianych wcześniej badań. Objęła 
ona zarówno archiwa krakowskie, jak i wiedeńskie oraz lwowskie, dzięki czemu zdołał 
on udzielić konkretnej odpowiedzi na większość sformułowanych przez siebie pytań. 

Kolejny rozdział, autorstwa Krzysztofa Brońskiego, poświęcony został problemowi 
zaopatrzenia ludności Galicji w wodę pitną na przełomie XIX i XX w. Autor, poprzez ana-
lizę dokumentów władz krajowych oraz samorządowych, podjął próbę oceny działań 
w tym zakresie Sejmu Krajowego, a także władz samorządowych. Rozważania te pro-
wadzą do ostatecznego wniosku, że problem ten zwracał uwagę władz krajowych i lokal-
nych, co objawiało się w postaci intensywnej budowy wodociągów oraz studni na obsza-
rach galicyjskich gmin. Olbrzymią zaletą tego rozdziału jest spojrzenie na problem braku 
dostępu do wody pitnej zarówno z perspektywy Galicji jako całości, jak i lokalnych spo-
łeczności, np. Nowego Sącza, Rzeszowa czy Stanisławowa. Pewną wadą jest natomiast 
zdecydowana przewaga źródeł drukowanych nad archiwalnymi. Do tych ostatnich autor 
zasadniczo odwołał się w swym rozdziale tylko raz, przy okazji wzmianki o podgórskich 
radnych, którzy zdecydowali o połączeniu miejscowości z krakowskim wodociągiem.

Z pracą Brońskiego wiąże się także inny rozdział monografii, który dotyczy kwestii 
rozwoju sieci wodociągowej w miastach Galicji Zachodniej. Jego autor, Piotr Franaszek, 
zdecydował się przedstawić tenże problem na przykładzie trzech wybranych miast – 
Krakowa, Tarnowa i Zakopanego. Dużą zaletą rozdziału jest jego przejrzystość, czego do-
wodem jest zastosowanie podziału treści na podrozdziały. Autor powołuje się w swych 
rozważaniach, podobnie jak Broński, na książkę Roberta Wierzbickiego pt. Wodociągi 
Krakowa. Niestety, obie prace łączy ze sobą również brak archiwaliów. Co więcej, w ar-
tykule znaleźć można także odnośniki do publikacji o charakterze raczej popularnonau-
kowym aniżeli naukowym, co widoczne jest np. na stronie 107, gdzie autor odwołuje się 
w przypisie do strony internetowej Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego i rysu 
historycznego tarnowskich wodociągów.

W monografii znalazły się trzy prace poświęcone demografii wybranych gali-
cyjskich społeczności. Stanisław Dobrowolski porusza kwestię struktury ludnościo-
wej galicyjskiego Brzozowa z perspektywy arkuszy spisowych na dzień 31 grudnia 
1869 r. Posiłkował się on przy tym zespołem archiwalnym Akta Miasta Brzozowa, 
który przechowywany jest w sanockim oddziale Archiwum Państwowego w Rze-
szowie. Drugim opracowaniem z zakresu demografii historycznej jest rozdział Pio-
tra Miodunki, zatytułowany Problemy demograficzne ludności chłopskiej zachodniej 
Galicji w latach 1772–1866. Jest to jedna z pierwszych prac demograficznych, oma-
wiających dokładnie problem zachodniogalicyjskich chłopów jako grupy społecznej 
w okresie przedautonomicznym. Co prawda, część danych autor przytacza za po-
średnictwem innych opracowań, np. Jana Szewczuka, jednakże stanowi to jedynie 
część bazy źródłowej, którą uzupełniają zbiory Archiwum Narodowego w Krakowie, 
w tym metryki parafii w Rabie, Szynwałdzie, a także Woli Radziszowskiej. Ostatnią 
z takich prac są z kolei rozważania Grzegorza Zamoyskiego, dotyczące struktury spo-
łeczno-gospodarczej Słociny pod koniec XVIII w. Bazują one niemalże w całości na 



Recenzje / Reviews276

wnikliwej kwerendzie zbiorów Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego 
Ukrainy we Lwowie. Ogółem rzecz ujmując, sporą zaletą wszystkich tych opracowań 
jest solidna podstawa źródłowa, a także, konieczne w przypadku podobnych badań, 
statystyczne ujęcie problemu, wzbogacone jednocześnie o liczne wykresy i tabele, 
obrazujące czytelnikowi istotę omawianych zagadnień.

Problemy oscylujące wokół kwestii społecznych w Galicji podejmowane są rów-
nież w innych rozdziałach. Często dotykane są w nich jednocześnie zagadnienia zwią-
zane z innymi sferami życia, np. religią. Tak jest w przypadku prac Tomasza Kargola 
oraz Anny Krochmal. Ten pierwszy podjął próbę przedstawienia sytuacji ekonomicz-
nej parafii rzymskokatolickich w galicyjskich miasteczkach na przełomie XVIII i XIX w. 
Autor posługuje się w swym rozdziale przykładem dekanatu jazłowieckiego. W tekście 
brakuje jednak konkretnego uzasadnienia tego wyboru. Jedynie na stronie 137 znaleźć 
można informację, iż dekanat ten należał do najludniejszych w archidiecezji, po parafiach 
lwowskich, dekanacie trambowelskim i złoczowskim. To jednak zmusza także i zwykłego 
czytelnika do postawienia pytania, dlaczego w takim wypadku w pracy nie posłużono 
się przykładem któregoś z nich? Odpowiedzi nie znajdziemy jednak w tymże opraco-
waniu. Niemniej jednak, nie można też odmówić autorowi skrupulatności w analizie 
przedstawionych źródeł i umiejętności wyciągania z ich analizy właściwych wniosków. 
Anna Krochmal z kolei skoncentrowała się na omówieniu działalności Kościoła grecko-
katolickiego w życiu politycznym, społecznym i kulturalnym Galicji w latach 1772–1914. 
Autorka słusznie zwraca uwagę na rolę, jaką odegrał on w procesie kształtowania się 
tożsamości Rusinów. Co więcej, na szczególną wzmiankę zasługuje dokładna kwerenda, 
jaką przeprowadziła ona w zbiorach archiwalnych w Polsce i na Ukrainie. Kwestie spo-
łeczne porusza również w rozdziale swego autorstwa Szczepan Kozak, który omawia 
przebieg badań nad historią kobiet w Galicji, prowadzonych od roku 2010.

Monografię tworzą też prace dotyczące problemów z zakresu galicyjskiego życia 
gospodarczego. Poruszane w nich tematy podzielić można na kwestie związane z pojmo-
waną w sposób ogólny gospodarką galicyjską, jak i na te, które skupiają się na historii lo-
kalnych stosunków gospodarczych. Do tej pierwszej grupy zaliczyć można opracowanie 
Roberta Lipelta, poświęcone galicyjskiemu przemysłowi tartacznemu w drugiej połowie 
XIX i na początku XX w., a także pracę Krzysztofa Ślusarka, stanowiącą kontynuację pro-
wadzonych przez niego rozważań nad dobrami państwowymi w Galicji pod koniec XVIII 
w. W przypadku Lipelta, praca opiera się w znacznej mierze na zgromadzonych przez 
niego wcześniej materiałach. Wskazują na to przypisy, w których niezwykle często poja-
wiają się odnośniki do jego opracowania z 2017 r., dotyczącego gospodarki leśnej w Ga-
licji w dobie autonomii. Podobną sytuację zauważyć można również u Ślusarka, jednakże 
w tym przypadku autor wzbogaca swoje rozważania poprzez odwoływanie się także 
do źródeł archiwalnych, w szczególności do dokumentów znajdujących się w zbiorach 
lwowskiego archiwum.

Do drugiej grupy zaliczyć należy m.in. rozdział autorstwa Łukasza Jewuły, który na 
przykładzie dominium Uszew podjął próbę ukazania gospodarki i funkcjonowania dóbr 
Funduszu Religijnego na przełomie XVIII i XIX w. Analiza materiałów zgromadzonych 
w archiwum we Lwowie pozwoliła autorowi stwierdzić, iż przejmowanie dóbr kościel-
nych przez skarb austriacki w wyniku dokonanej w 1782 r. kasaty józefińskiej było dla 
niego niezwykle korzystne. Równie wartościową z punktu widzenia badań regiona-
listycznych jest praca Rafała Obetkona na temat relacji gospodarczych pomiędzy Zie-
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mią Pszczyńską a Galicją. Jednakże, jak stwierdza sam autor, szeroki zakres zagadnień 
związanych z tą kwestią wymaga zdecydowanie bardziej wyczerpującego omówienia. 
Dlatego też jego praca rozpatrywana może być raczej jako wstęp do dalszych badań nad 
problemem, choć nie można też odmówić jej solidnej bazy źródłowej i jakości meryto-
rycznej.

W monografii znajdują się również dwa rozdziały poświęcone związanym z gospo-
darką lwowskim instytucjom handlowym. Bogusław Piotr Marks przedstawia zarys hi-
storii lwowskich instytucji handlowych, przyjmując za cezurę czasową lata 1850–1914. 
W praktyce autor zawęża swą narrację do dwóch najważniejszych podmiotów, czyli Izby 
Handlowej i Przemysłowej, a także Giełdy Zbożowej i Towarowej. Wydaje się to natu-
ralnym rozwiązaniem, biorąc pod uwagę ich rzeczywistą liczbę w omawianym okresie. 
Autor z jednej strony dokonuje syntezy dotychczasowego stanu wiedzy na temat bada-
nych instytucji, a jednocześnie wzbogaca ją o dodatkowe informacje, posiłkując się przy 
tym zbiorami Archiwum Państwowego w Łodzi, Centralnego Państwowego Archiwum 
Historycznego Ukrainy we Lwowie, a także materiałami prasowymi („Kupiec”, „Gaze-
ta Lwowska”). O ile Marks kreśli rys historyczny wybranych instytucji, o tyle w innym 
rozdziale Robert Witalec podejmuje próbę ukazania dziejów Akcyjnego Banku Związ-
kowego w latach 1902–1914. Instytucja ta zajmować się miała udzielaniem wsparcia 
oraz kredytów stowarzyszeniom zarobkowym. Jak dotąd, nie stanowiła ona przedmiotu 
głębszych naukowych rozważań, co już z miejsca czyni tę publikację wartościową. Autor 
w swych rozważaniach oparł się jednak przede wszystkim na źródłach drukowanych. 
Największym jednak mankamentem rozdziału są jego proporcje. Praca liczy prawie 20 
stron, tymczasem o samej instytucji oraz jej celach możemy się dowiedzieć dopiero na 
dziesiątej stronie artykułu (w monografii jest to strona 354). Choć przedstawienie oko-
liczności powstania Banku było jak najbardziej zasadne, to należy postawić pytanie, czy 
powinno ono zająć aż połowę wywodu.

W skład monografii wchodzi również rozdział autorstwa Dariusza Opalińskiego, 
poświęcony przewozom pasażerskim na kolei Karola Ludwika w latach 1858–1891. Jak 
stwierdza autor w swej pracy, kolej Karola Ludwika wydaje się być dobrym przykładem, 
by śledzić ogólne tendencje w przewozach pasażerskich na terenie Galicji, co też uzasad-
nia on długością linii oraz faktem, że przebiegała ona przez wszystkie większe miasta 
regionu. Ten ostatni czynnik wydaje się być szczególnie istotny, bowiem oznacza, że ko-
rzystali z niej pasażerowie różnych stanów. Autor w swych rozważaniach bazuje przede 
wszystkim na źródłach drukowanych, do których należy zaliczyć niemieckojęzyczne 
roczniki statystyczne, prasę, a także wydane w formie książkowej pamiętniki.

Podsumowując, omówiona monografia stanowi niezwykle istotną publikację 
z zakresu historii Galicji. Wynika to zwłaszcza z różnorodności prac, które zostały 
w niej zamieszczone. Co więcej, zdecydowana większość z nich opiera się na solid-
nych podstawach źródłowych, będących rezultatem wnikliwych kwerend archiwal-
nych ich autorów. Mimo wspomnianych w niniejszej recenzji błędów i niedociągnięć, 
całość należy ocenić pozytywnie, uznając książkę za istotny wkład do stale rosnącej 
bibliografii dziejów obszaru galicyjskiego.
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„Tatuś Wasz jest w Rosji…”. Listy kieleckich Katyńczyków,  
wstęp, wybór i oprac. Marek Jończyk, Seria Świętokrzyska,  
t. V: „Dzienniki, Wspomnienia, Pamiętniki, Listy”, wyd. Instytut 
Pamięci Narodowej, Wojewódzka Biblioteka Publiczna  
im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, Kielce–Warszawa 2020, ss. 216 

W 2020 roku, w 80. rocznicę Zbrodni Katyńskiej, trafiła do rąk czytelnika książka 
„Tatuś Wasz jest w Rosji…”. Listy kieleckich katyńczyków, Seria Świętokrzyska. 
„Dzienniki, Wspomnienia, Pamiętniki, Listy” wydana przez Wojewódzką Bi-

bliotekę Publiczną im. Witolda Gombrowicza w Kielcach wraz z Instytutem Pamięci Na-
rodowej – Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 

Jak zapowiada tytuł, przedmiotem publikacji jest zbiór korespondencji autorstwa 
ofiar Zbrodni Katyńskiej, który opracował i poprzedził wstępem Marek Jończyk. Listy 
i karty pocztowe Katyńczyków są cennym źródłem dla historyków, badaczy, pasjonatów 
historii. Wysyłana w latach 1939–1940 korespondencja polskich jeńców – oficerów z so-
wieckich obozów jenieckich w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielskiu do rodzin, przy-
jaciół i znajomych ukazuje ogrom katyńskiego ludobójstwa przez pryzmat osobistych 
przeżyć ofiar. 

Na całość książki składają się: przedmowa, bogate tło historyczne zawierające 
genezę i przebieg Zbrodni Katyńskiej oraz korespondencja jeniecka. Prezentowany 
w książce zbiór obejmuje 51 listów/przesyłek, które pogrupowano – w zależności od cza-
su i miejsca ich nadania. Pierwszą grupę stanowią listy wysłane z obozów specjalnych 
przed 1 września 1939 roku, drugą listy wysłane z obozu w Kozielsku, trzecią – z obozu 
w Ostaszkowie, czwartą – z obozu w Sarobielsku. Na koniec zamieszczono list oficera 
z tzw. Ukraińskiej Listy Katyńskiej. Publikacja zawiera też aneks, w którym zgromadzono 
korespondencję jeńców obozów specjalnych NKWD – ofiar Zbrodni Katyńskiej, którzy 
przed II wojną światową nie byli związani z woj. kieleckim, a których rodziny po 1945 r. 
zamieszkały na Kielecczyźnie. Cenne i przejmujące są opublikowane fotografie, udostęp-
nione przez rodziny ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Należy podkreślić, że autor opracowania bardzo szczegółowo przedstawia charak-
ter listów, zasady korespondencji, warunki, jakie towarzyszyły pisaniu oraz możliwości 
więźniów. Każdy list został potraktowany oddzielnie. Oprócz drukowanej wersji listu 
zamieszczono również skan rękopisu. Korespondencja została opatrzona licznymi przy-
pisami, notami biograficznymi oraz informacjami na temat stanu zachowania. Szeroko 
wykorzystano przy tym literaturę przedmiotu. 

Zachowane listy Katyńczyków stanowią bardzo cenne źródło wiedzy nie tylko dla 
naukowców, ale przede wszystkim dla młodych pokoleń ludzi, których nie dotknęło 
okrucieństwo wojny.

Naturalistyczne niekiedy opisy życia obozowego pobudzają bez wątpienia do reflek-
sji nad sytuacją zarówno piszących, jak i tych, którzy z niecierpliwością oczekiwali jakie-
gokolwiek znaku życia najbliższych.

Bez wątpienia ta książka jest rodzajem świadectwa, obok którego nie można przejść 
obojętnie.

Izabella Frużyńska
ORCID 0000-0002-7979-0775

DOI: 10.30657/pha.32.2020.19
(Archiwum Państwowe w Rzeszowie)
e-mail: IFruzynska@rzeszow.ap.gov.pl



Recenzje / Reviews 279

Aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej.
PRL w latach 1970–1975, red. Marcin Bukała i Dariusz 
Iwaneczko, wyd. Instytut Pamięci Narodowej,  
Rzeszów–Warszawa 2019, ss. 466

Książka Aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej. PRL w latach 1970–1975 
zainteresowała mnie przynajmniej z dwóch ważnych powodów.

Po pierwsze, książka stanowi istotny przyczynek do dalszego badania 
dziejów PRL, w szczególności chodzi o pierwsze pięć lat tak zwanej Dekady Gierka. 
Po drugie zaś, obejmując  bardzo szerokie spektrum, stanowi pewną uporządkowa-
ną próbę przedstawienia zbioru zjawisk oddających realia tamtych specyficznych 
czasów. 

Tytuł recenzowanej publikacji, zwłaszcza wśród starszego pokolenia Polaków, 
budzi jednoznaczne skojarzenia. Ten propagandowy w gruncie rzeczy slogan miał 
wywołać i wywołał zresztą przynajmniej wśród części polskiego społeczeństwa 
wielkie nadzieje. To hasło wpisywało się w zupełnie nową retorykę zastosowaną 
przez ówczesne „elity” komunistycznej władzy. I Sekretarz PZPR Edward Gierek stał 
się „twarzą” nowych, lepszych zmian. Próbowano wmówić społeczeństwu, że wraz 
z odejściem siermiężnej w gruncie rzeczy Polski pod rządami Władysława Gomułki, 
nastąpi „nowa jakość”, czyli w domyśle czas pomyślny dla społeczeństwa. To mia-
ło być przyjazne państwo dla wszystkich Polaków. Próbowano wmówić społeczeń-
stwu, że w Polsce pod rządami Edwarda Gierka będzie miejsce dla wszystkich roda-
ków, bez względu na to, czy przynależą do partii, czy też nie, czy deklarują się jako 
wierzący, czy też nie.  

Wkrótce poprawiło się zaopatrzenie rynku, znacząco zwiększono środki na 
konsumpcję, Polska stała się wielkim „placem budowy”, własne mieszkanie, pralka 
automatyczna, Fiat 126p, wakacje w Bułgarii bądź Jugosławii miały być dostępne 
w bliskiej perspektywie czasowej dla wielu Polaków. Propaganda z lubością podkre-
ślała sukcesy gospodarcze, wmawiała społeczeństwu, że buduje ono „drugą Polskę”, 
która jest dziesiątą potęgą przemysłową świata. 

Na tle tego rodzaju „propagandy sukcesu” książka jest bardzo udaną próbą ana-
lizy ówczesnej polskiej rzeczywistości, pierwszej połowy lat siedemdziesiątych XX 
wieku. Pamiętamy przecież, że już w 1976 r. doszło do wizerunkowej porażki sys-
temu. Wydarzenia czerwcowe w Radomiu, Ursusie i Płocku spowodowały, że przed 
sądami, kolegiami do spraw wykroczeń stanęło wielu protestujących Polaków. 

Represje, „ścieżki zdrowia”, zapełniające się areszty i więzienia pokazały zupeł-
nie inną, niestety prawdziwą, ponurą rzeczywistość. Runął wtedy mit Polski „rosną-
cej w siłę”. 

Książka obejmuje obszerny wstęp oraz kilka części – bloków tematycznych: 
Władza, Społeczeństwo, Gospodarka, Polityka zagraniczna i sprawy międzynarodo-
we, Kościół, Publicystyka i kinematografia. Zawierają one 21 artykułów 23 auto-
rów, reprezentujących różne krajowe ośrodki naukowe. Bloki tematyczne zostały 
szerzej przedstawione we Wstępie, w którym też dr Marcin Bukała i dr Dariusz 
Iwaneczko zgodnie przyznają, że nadal sporo problemów i kwestii wymaga pogłę-
bionych badań historycznych. W nawiązaniu do tego sugerowałabym w przyszło-
ści nieco szerszą prezentację tematów dotyczących na przykład kultury, edukacji, 
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wychowania dzieci i młodzieży czy też sposobów indoktrynowania tak zwanego 
aparatu bezpieczeństwa. 

Na końcu książki znajduje się wykaz skrótów i indeks osób. Z pewnością po-
maga to czytelnikowi w usystematyzowaniu i ugruntowaniu wiedzy, brak natomiast 
bibliografii i choćby bardzo krótkiej próby podsumowania.  

Te zupełnie jednak niewielkie mankamenty nie zmieniają w niczym faktu, że 
recenzowana przeze mnie książka jest jak najbardziej godna uwagi i polecenia. Nie 
może być inaczej, skoro autorzy artykułów to wybitni znawcy tematu, nie sposób 
wymienić ich w tym miejscu wszystkich, poprzestanę więc na kilku: Marcin Bukała, 
Bogusław Wójcik, Robert Klementowski, Monika Komaniecka-Łyp, a także w takim 
samym stopniu wszyscy pozostali, dają gwarancję bardzo interesującej lektury. 

Niewątpliwie mamy kontakt z publikacją, która broni się bogactwem swej treści. 
Reasumując stwierdzam, że książkę z pewnością warto przeczytać i mieć ją w swojej 
bibliotece.

 
Agnieszka Fudali 

ORCID 0000-0002-6729-9364
DOI: 10.30657/pha.32.2020.20

(Szkoła Podstawowa w Tyczynie)
e-mail: afudali7@tlen.pl



Recenzje / Reviews 281

„Rakowiecka 37”. Biuletyn Muzeum Żołnierzy  
Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL,  
red. nacz. Jarosław Wróblewski, wyd. Muzeum Żołnierzy 
Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL,  
Biuro Edukacji Historycznej CZSW, Warszawa 2020, nr 10

Biuletyn Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL Rakowiec-
ka 37 został wydany po raz pierwszy w lipcu 2017 r. Całkiem niedawno, bo 
w maju bieżącego roku ukazał się  dziesiąty, a więc swego rodzaju „jubileuszo-

wy” numer Biuletynu. Wydawnictwo swoją tematyką nawiązuje do projektu utwo-
rzenia w murach dawnego mokotowskiego więzienia placówki muzealnej poświę-
conej żołnierzom konspiracji antykomunistycznej oraz więźniom politycznym PRL. 

Ta kolejna publikacja z serii, wydana jak wszystkie dotąd w formie popularno-
-naukowej, stanowi znaczący przyczynek dla zgłębiania wiedzy o tematyce, która 
pozostaje w zainteresowaniu tworzącej się w Warszawie nowej instytucji kultury 
wspomnianego Muzeum. Kolejny Biuletyn posiada bardzo znaczące walory – mery-
toryczne, poznawcze. Nie może być inaczej, skoro autorami są osoby bezpośrednio, 
zaangażowane w prace na rzecz powstającego Muzeum. Z drugiej zaś strony, wśród 
autorów artykułów znajdują się osoby, które od długiego już czasu uczestniczą w od-
krywaniu wkładu Polaków w zmagania z systemem komunistycznym. 

Teksty nacechowane są wielką pasją badawczą i zaangażowaniem, także tym 
emocjonalnym. Recenzowany Biuletyn podzielony został na trzy zasadnicze części. 
Niejako „na wstępie” przytoczono przemówienie dyrektora Jacka Pawłowicza, wy-
głoszone 1 marca 2020 r. podczas uroczystych obchodów Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych, a dalej bogato ilustrowaną relację z uroczystości, które odbyły 
się z udziałem Premiera Rządu RP, Mateusza Mazowieckiego. Wywiad redaktora Ja-
rosława Wróblewskiego z gen. Jackiem Kitlińskim, Dyrektorem Generalnym Służby 
Więziennej, dotyczy między innymi udziału polskiego więziennictwa w budowie Mu-
zeum, a także nawiązuje do kształtowania pozytywnego wizerunku i roli współcze-
snej polskiej Służby Więziennej – jako formacji stanowiącej o sprawnie działającym 
systemie bezpieczeństwa państwa. 

W dalszej części recenzowanego Biuletynu znajduje się osiemnaście artykułów. 
Niektóre z nich bezpośrednio dotyczą osób, dla których mokotowskie więzienie sta-
ło się miejscem ich prześladowań, tortur, wreszcie śmierci. Inne utwory pokazują 
przedstawicieli aparatu komunistycznego terroru, którzy kreowali w więzieniu przy 
ul. Rakowieckiej 37 atmosferę strachu, pogardy dla zdrowia i życia swoich przeciw-
ników politycznych. W Biuletynie, co może czytelnika w pewnym stopniu zaskoczyć, 
znalazł się także artykuł nawiązujący do… kuchni dworskiej rodem z Wileńszczyzny. 

Jest w nim mowa także o obronie Płocka przed inwazją sowiecką 1920 r., o zma-
ganiach lotniczych na Kresach południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej oraz 
o Cudzie nad Wisłą. Inni autorzy przybliżają w swoich tekstach niemal nieznane do-
tąd postacie i wydarzenia.

Nie sposób wymienić w tym miejscu wszystkich autorów. Tomasz Łabuszew-
ski, Maria Chodyko, Paweł Szabłowski, Michał Gruszczyński, Przemysław Benken 
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i Grzegorz Majchrzak są gwarantami dobrej lektury. Zresztą, w mojej ocenie, również 
wszyscy pozostali autorzy zapewnili wysoki poziom Biuletynu.  

Ostatnią, trzecią część Biuletynu stanowi Kalendarium, prezentuje ono ważne 
wydarzenia z punktu widzenia tworzącego się Muzeum. Jest bogato ilustrowane 
i opisuje wydarzenia, które miały miejsce w okresie od 30 stycznia do 12 maja 2020 r.

Recenzowany Biuletyn ma charakter popularnonaukowy, co pozwala mieć na-
dzieję, że trafi on do szerszej rzeszy odbiorców. Publikacja niewątpliwie stanowi 
kolejny ważny krok w popularyzowaniu tematyki podziemia antykomunistycznego 
w Polsce. Wspomniana lektura może stanowić asumpt do prowadzenia własnych po-
szukiwań badawczych. 

Biuletyn zawiera bardzo wiele zdjęć archiwalnych oraz skanów dokumentów. 
We współczesnym odbiorze, zwłaszcza wśród ludzi młodych, to niewątpliwie dodat-
kowy atut. Niejako reasumując stwierdzam, że kolejny, dziesiąty, a więc „jubileuszo-
wy” Biuletyn może stanowić doskonały prezent, po który warto sięgnąć i przeczytać.

Dariusz Jacek Fudali
ORCID 0000-0001-6979-0379

DOI: 10.30657/pha.32.2020.21
(Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie)

e-mail: dajafu@op.pl
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„Kronika Tyczyńska”, red. Kazimierz Szczepański,  
Tyczyn 2020, nr 8

„Kronika Tyczyńska” jest czasopismem przeznaczonym dla szerokiego grona 
odbiorców, począwszy od historyków po mieszkańców i miłośników Ziemi 
Tyczyńskiej oraz wszystkich zainteresowanych dziejami Tyczyna, miasta 

w województwie podkarpackim w powiecie rzeszowskim. Stanowi ono bardzo cie-
kawe źródło informacji na temat dziejów Tyczyna i jest kopalnią wiedzy dotyczącej 
powstania Tyczyna, instytucji znajdujących się w mieście oraz jego mieszkańców od 
czasu powstania osady, nadania praw miejskich aż po XX wiek oraz czasy współcze-
sne („Głos Tyczyna”). Genezy miasta Tyczyn nie da się oddzielić od historii państwa 
polskiego oraz sytuacji panującej na świecie i właśnie w takim kontekście została ona 
przedstawiona.

Pismo ukazuje się od 2017 roku. Numer 8/2020 to praca zbiorowa 17 auto-
rów napisana pod redakcją Kazimierza Szczepańskiego. Została wydana z okazji 650 
rocznicy śmierci Kazimierza III Wielkiego, który nadał prawa miejskie Tyczynowi 
w 1368 roku, oraz 30 rocznicy powstania samorządu terytorialnego w Polsce. 30 lat 
temu ukazał się również pierwszy numer „Głosu Tyczyna” jako pisma samorządu 
terytorialnego. Tematyka omawianego numeru „Kroniki Tyczyńskiej” poświęcona 
jest w pełni powyższym rocznicom. Tom składa się ze wstępu napisanego przez re-
daktora oraz 23 artykułów różnych autorów. Dotyczą one tematyki związanej z ge-
nezą Tyczyna, począwszy od Kazimierza III Wielkiego, dziejów miasta oraz różnych 
instytucji: parafii, instytucji kredytowych, biblioteki, szkoły ludowej, jak również 
czytelnictwa, ochrony zdrowia, historii maturzystów tyczyńskich w rzeszowskim 
gimnazjum, akweduktu, społeczności żydowskiej zamieszkującej w Tyczynie, dzie-
jów prasy oraz roli „Głosu Tyczyna”. Teksty: Pileccy herbu Topór oraz Wdowa z Pilczy 
dotyczą rodu, którego przedstawicielka Elżbieta została królową Polski. Osobny roz-
dział „Kroniki” stanowi część poświęcona zbiorowi Kazimierza Szczepańskiego w za-
sobach Archiwum IPN w Rzeszowie. Powyższe artykuły można czytać pojedynczo lub 
potraktować całościowo. Słabą stroną czasopisma jest brak chronologicznej oraz sen-
sownej spójności artykułów. Moim zdaniem, należałoby zacząć od tekstu Tyczyn Marka 
Gosztyły i Michała Proksy, a następnie przejść do historii miasta (artykuł Z przeszło-
ści Tyczyna autorstwa Juliana Niecia oraz Sześć wieków parafii Tyczyn, ks. Franciszka 
Malaka). W „Kronice” dostrzegam również brak tematycznego powiązania niektórych 
artykułów, np. pomiędzy artykułami dotyczącymi czytelnictwa w Tyczynie (Biblioteki 
Towarzystwa Szkoły Ludowej Kingi Pomes, Czytelnictwo w Tyczynie, Józefa Klimeckiego, 
Z dziejów prasy w Tyczynie Zofii Sokół) znajduje się artykuł Ochrona zdrowia w dawnym 
Tyczynie, autorstwa Józefa Klimeckiego. Powyższy artykuł należałoby zamieścić w gru-
pie tematycznej dotyczącej finansów, oświaty i zdrowia (Z dziejów tyczyńskich instytucji 
kredytowych, autor Jan Basta, Tyczyńscy maturzyści rzeszowskiego gimnazjum, Józef Kli-
mecki, następnie właśnie Ochrona zdrowia w dawnym Tyczynie tegoż autora). 

W związku z tym, że miasto i gmina Tyczyn należy do powiatu rzeszowskiego, 
można by zamieścić tekst Ile lat ma Rzeszów?, autorstwa Wioletty Zawitkowskiej na 
końcu czasopisma, po artykule Nasza historia wciąż się pisze. 20 lat „Głosu Tyczyna”, 
autorstwa Barbary Samolewicz.
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Szata graficzna odpowiada ściśle tematyce numeru wydania. Na pierwszy rzut 
oka widzimy herb miasta oraz fotografię króla Kazimierza III Wielkiego, któremu 
poświęcony jest 8 numer „Kroniki”, na okładce również znajdują się fotografie miejsc 
związanych z Tyczynem.

 Polecam jako ciekawą lekturę czasopisma dla wszystkich, którzy chcą posze-
rzyć horyzonty oraz pogłębić wiedzę na temat historii Polski.

Katarzyna Wędrychowicz
ORCID 0000-0002-5320-9890 

DOI: 10.30657/pha.32.2020.22
(Uniwersytet Rzeszowski)

e-mail: katarzynawed@wp.pl
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„Już setki razy pisałem do Was…”...
– wystawa w Archiwum Państwowym w Rzeszowie w ramach 

Obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach 
Holocaustu na Podkarpaciu 

W 2020 roku obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocau-
stu odbyły się na Podkarpaciu w ponad 30 miejscowościach. Zaczęły się 2 
stycznia i trwały do 22 lutego 2020 r. Podczas obchodów odbywały się mo-

dlitwy dla uczczenia pamięci pomordowanych Żydów, prelekcje i wykłady history-
ków, sesje naukowe poświęcone Zagładzie, stosunkom polsko-żydowskim i kulturze 
żydowskiej, pokazy filmów o tematyce związanej z Holocaustem, wystawy okolicz-
nościowe, koncerty, prezentacje wspomnień ocalonych z Zagłady oraz spotkania ze 
świadkami historii.

 Archiwum Państwowe w Rzeszowie chcąc uhonorować Dni Pamięci o Ofiarach 
Holocaustu, zorganizowało wystawę listów do rodzin, które pozostały w Rzeszowie 
i okolicy, lub rodzin na dalekiej obczyźnie, a które nigdy nie dotarły do adresatów. 
Otwarcie wystawy zatytułowanej „Już setki razy pisałem do Was…” miało miejsce  
28 stycznia 2020 roku w siedzibie Archiwum. 

Listy pełne emocji, niepokoju, tęsknoty, rozpaczy, pisane piękną kaligrafią nie 
tylko w języku polskim, ale i hebrajskim, i rosyjskim w większości pozostały bez od-
powiedzi, o czym świadczą słowa: Kochany tatusiu – na wszystkie moje listy…, albo: …
Na niezliczoną ilość pism, które do Was pisałem… 

Korespondencję zaprezentowano w grupach o różnym nasyceniu emocjonal-
nym, m.in: „Ktokolwiek…”, „Miłość”, „Tęsknota”. Listów zgromadzono około 2 tysię-
cy. Nigdy wcześniej nie były one pokazywane ani publikowane. Organizatorzy wy-
stawy mieli dylemat, bo list to przecież coś bardzo osobistego, ale na wielu z kartek 
pocztowych znaleźli zdanie: ktokolwiek przeczyta tę kartkę... Na otwarciu wystawy 
czytali je między innymi rzeszowscy licealiści.

Przestrzeń pomiędzy gablotami wypełniła wzruszająca ekspozycja symbolizu-
jącą nie tylko „drogę listu” począwszy od jego napisania na dalekiej obczyźnie, ale 
także uczucia i emocje, jakie temu towarzyszyły. Przekaz dopełniły zgromadzone re-
kwizyty, jak kałamarz, walizki, droga wysypana piaskiem i kamieniami z drutem kol-
czastym, zakończona mnóstwem rozsypanych listów i wymowną figurą splecionych 
dłoni – symbolizujących tęsknotę, rozłąkę, miłość – często zagubioną, przerwaną. 

Dla niektórych z zaproszonych gości otwarcie wystawy było nie tylko żywą 
lekcją historii, ale również dotykaniem historii własnej rodziny. Pan Yacov Blasbalg 
przyjechał do Rzeszowa z Tel Avivu w poszukiwaniu swoich korzeni i podczas otwar-
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cia wystawy ze wzruszeniem opowiadał o odnalezionych informacjach dotyczących 
50 członków swojej rodziny, z której przeżył tylko jego ojciec.

Odwiedzający wystawę podkreślali, że dziś nie sposób wyobrazić sobie tamte 
czasy, jednakże biorąc do ręki zachowane listy, uświadamiali sobie, czym był Ho-
locaust, wojna i jakie emocje towarzyszyły wtedy korespondencji. Niesamowitym 
przekazem okazały się spostrzeżenia, że działy się piękne rzeczy w nieludzkich wa-
runkach, że w ekstremalnych sytuacjach, gdy szalała nienawiść, można było kochać 
i być solidarnym człowiekiem. 

Prezentowane na wystawie listy to żywa pamięć, która powinna być zachowy-
wana dla kolejnych pokoleń, która uczy szacunku i poświęcenia. Lekcja, która zosta-
wia niezatarty ślad.

Fot. Maciej Zdun

Izabella Frużyńska, Marek Gieroń
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„Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach...
Holocaustu na Podkarpaciu – retrospekcja”  

– wystawa w Muzeum Uniwersytetu Rzeszowskiego

Z okazji XII Obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu na 
Podkarpaciu Muzeum Uniwersytetu Rzeszowskiego przygotowało wystawę re-
trospektywną przedstawiającą historię upamiętniania tego ważnego wydarzenia. 

Koncepcja wystawy i projekt graficzny został przygotowany przez Martę Lasotę, we 
współpracy z Mateuszem Mrozem, doktorantem Instytutu Historii Uniwersytetu Rze-
szowskiego, oraz przy konsultacji Kierownika Zakładu Historii i Kultury Żydów w In-
stytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, dr. hab. prof. UR Wacława Wierzbieńca. 

Celem wystawy, zatytułowanej „Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci 
o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu – retrospekcja” było podsumowanie inicjaty-
wy zapoczątkowanej w 2009 roku przez prof. Wacława Wierzbieńca, a także przed-
stawienie jej jako wydarzenia wyjątkowego w skali kraju. Z roku na rok powiększa-
ła się liczba miejscowości, które dołączały do organizowanych przez Uniwersytet 
Obchodów. W 2017 roku uroczystości odbyły się już w 38 miejscowościach Pod-
karpacia, a w 2019 roku pamięć pomordowanych Ofiar Holokaustu uczczono już 
w niemal 70 miastach i miasteczkach regionu. W 2019 roku partnerem wydarzeń 
stało się województwo lubelskie. Corocznie w organizację Międzynarodowego Dnia 
Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu angażuje się wiele instytucji, orga-
nizacji i osób prywatnych (między innymi władze samorządowe, Instytut Pamięci 
Narodowej Oddział w Rzeszowie, Kuria Diecezjalna w Rzeszowie, Fundacja Ochro-
ny i Dziedzictwa Żydowskiego, a także szkoły, miejskie i gminne ośrodki kultury, 
biblioteki). Głównym celem Obchodów jest uczczenie Ofiar Holokaustu, a także pie-
lęgnowanie pamięci o tym trudnym rozdziale naszej historii. Wydarzenie to uczy 
tolerancji i pomaga w nawiązywaniu pozytywnych relacji między obywatelami 
Polski i Izraela. Organizatorzy nie unikają tematów trudnych, które często budzą 
kontrowersje wśród historyków, a także Polaków i Żydów. Podczas licznych wy-
kładów i spotkań ze świadkami tamtych wydarzeń poruszane są różne aspekty Za-
głady Żydów, w tym także stosunków polsko-żydowskich. Merytoryczna dyskusja 
z udziałem młodzieży i członków lokalnych społeczności wpływa na poszerzenie 
wiedzy i świadomości o Holokauście, a także o historii Żydów w swoich małych oj-
czyznach. Świadczyć może o tym tak liczne zaangażowanie władz i mieszkańców 
wielu miejscowości Podkarpacia w uczestnictwo w Obchodach Międzynarodowego 
Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Poszerzanie wiedzy na temat Żydów, ich hi-
storii i przynależności do dawnych społeczności wielu podkarpackich miast i mia-
steczek wpłynęło między innymi na to, że odnowiono wiele cmentarzy żydowskich. 
Miejsca, w których dokonywano egzekucji czy obszary dawnych gett zostały otoczo-
ne opieką i pamięcią. 
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Wystawa retrospektywna, którą prezentowano w Uniwersytecie Rzeszowskim 
przy okazji Obchodów Dnia Pamięci, została podzielona na kilka wątków, które 
w pełni odzwierciedlają ich szczególny charakter. W pierwszej kolejności przedsta-
wiono historię i przebieg Obchodów w poszczególnych latach, a także wyróżniono 
ważne momenty, które dodają rangi temu wydarzeniu. Zaprezentowano archiwalne 
dokumenty, takie jak list do prof. Wacława Wierzbieńca od Sekretarza Stanu, Peł-
nomocnika Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego, Włady-
sława Bartoszewskiego. List ten został przysłany w podziękowaniu za zaproszenie 
na pierwsze Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na 
Podkarpaciu w 2009 roku. Autor podkreślał w nim, jak ważne jest pielęgnowanie 
pamięci o ofiarach obozów koncentracyjnych, a także nauczanie o tym trudnym roz-
dziale w dziejach ludzkości. W czasie drugich Obchodów w 2010 roku nadano od-
znaczenia państwowe Polakom ratującym Żydów podczas Zagłady. W imieniu Pre-
zydenta Rzeczypospolitej prof. Lecha Kaczyńskiego odznaczenia wręczyła Pierwsza 
Dama – Maria Kaczyńska w asyście minister Ewy Jurczyk-Ziomeckiej. Wyróżnienia 
te nadano siedemdziesięciu zasłużonym osobom, mieszkańcom Podkarpacia. Szcze-
gólnym momentem w historii Obchodów było przyznanie w 2019 roku godności 
doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego Profesorowi Shimonowi Redli-
chowi. Profesor jako dziecko przeżył Zagładę Żydów w Brzeżanach, po wojnie wy-
emigrował do Izraela. Studiował historię na Uniwersytecie Hebrajskim, a także so-
wietologię na Uniwersytecie Harvarda. Shimon Redlich opublikował wiele książek 
i artykułów na temat historii Żydów w Związku Radzieckim, Polsce i na Ukrainie. 
Od lat aktywnie działa na rzecz poprawy relacji polsko-żydowskich i ukraińsko-ży-
dowskich. 

Jednym z najważniejszych wydarzeń towarzyszących Obchodom są spotkania 
i świadectwa wygłaszane przez Ocalonych z Holokaustu i ich potomków. Znaczna 
część wystawy została poświęcona przedstawieniu sylwetek osób, które będąc go-
śćmi Uniwersytetu Rzeszowskiego, dzieliły się ze słuchaczami swoimi przeżyciami 
wojennymi. 

W latach 2009 i 2010 w Obchodach Dnia Pamięci uczestniczył Shlomo Wołko-
wicz, który – jak sam mówił – „przeżył własną śmierć”. Urodził się w 1925 roku w Ja-
gielnicy. W czerwcu 1941 roku, po napaści III Rzeszy na Związek Radziecki, zdecydo-
wał się na ucieczkę ze Lwowa (gdzie uczęszczał do szkoły średniej) na wschód. Wraz 
z grupą rówieśników dotarł do Złoczowa. Tam niemal zginął podczas wyjątkowo 
brutalnej niemieckiej egzekucji. Żydów, których zmuszono do zbierania martwych 
więźniów pozostawionych przez NKWD, zaczęto rozstrzeliwać seriami z karabinu 
maszynowego. Wołkowicz upadł na stertę zwłok, lecz przeżył osłonięty kolejny-
mi zabitymi. Po tym zdarzeniu, w wyniku sprzyjających okoliczności udało mu się 
uzyskać dokumenty potwierdzające jego „aryjskie” pochodzenie i przeniósł się do 
wsi Woroniaki, skąd nawiązał kontakt z rodziną. Został rozpoznany jako Żyd przez 
mieszkańców wsi, co zmusiło go do powrotu do Lwowa, gdzie pracował w fabryce 
tytoniu i podrabiał dokumenty dla ukrywających się Żydów. Ze swoimi wojennymi 
traumami zmagał się przez wiele lat, by w końcu opisać je w książce Wrota piekieł, 
która ukazała się w języku niemieckim i polskim. Jego historia to dzieje terroru, stra-
chu, nieoczekiwanej wrogości ze strony jednych oraz niespodziewanej pomocy in-
nych. Zmarł 13 marca 2014 roku w Hajfie. 

Marta Lasota
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Lucia Retman w Obchodach Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Ho-
lokaustu na Podkarpaciu uczestniczy corocznie od 2010 roku. Chętnie spotyka się 
z młodzieżą podkarpackich szkół i lokalnych społeczności, aby przekazywać swoje 
bolesne wspomnienia i przeżycia. Pomimo swoich przykrych doświadczeń, do któ-
rych wraca, gdy upamiętniamy Ofiary Holokaustu, Lucia Retman emanuje ogromną 
pogodą ducha, ciepłem, życzliwością i przekazuje mądrość życiową, którą udało jej 
się przekuć z cierpienia, jakiego doświadczyła w latach swojej młodości. Urodziła się 
w 1928 roku w Dynowie, w rodzinie Pesi z domu Ringel i Mojżesza Grünspama. We 
wczesnym dzieciństwie opiekę nad Lucią powierzono siostrze jej matki – Emilii, któ-
ra razem z mężem Mojżeszem mieszkała w Leżajsku. Po wybuchu wojny, w atmos-
ferze strachu o swoje życie, Lucia wraz z wujostwem poszukiwała innego miejsca do 
zamieszkania. Przenieśli się do Sądowej Wiszni, a następnie do Żółkwi. Tam zmarł 
wuj Mojżesz, a pogarszający się stan zdrowia ciotki zmusił Lucię do opuszczenia Żół-
kwi i przeniesienia się do swojej siostry Miriam, która razem z mężem zamieszkała 
w Lubaczowie. Tam, dzięki pomocy Zofii Pomorskiej i lokalnego księdza, udało się 
zapewnić Luci metrykę chrztu. Dzięki temu, 26 sierpnia 1943 roku uzyskała nową 
tożsamość – Janina Kogut. Pod nowym nazwiskiem zgłosiła się dobrowolnie do Ar-
beitsamtu (biuro pracy), gdzie skierowano ją na roboty do Niemiec. W maju 1945 
roku powróciła do Polski. Udało jej się odszukać szwagra i zdobyć informacje o sio-
strze Miriam. Dnia 19 października 1946 roku wyruszyła w podróż do Palestyny, 
wtedy też poznała swojego przyszłego męża Kalmana, z którym osiedliła się na stałe 
w Hajfie i mieszka tam do dziś. Po latach, w 2009 roku dzięki staraniom Luci Retman, 
Zofia Pomorska została pośmiertnie odznaczona medalem Sprawiedliwy wśród Na-
rodów Świata. 

Judith Elkin w podkarpackich Obchodach Dnia Pamięci uczestniczy od 2011 
roku. Bierze udział również w odbywającym się od 17 lat Marszu Pamięci ofiar getta 
rzeszowskiego. Urodziła się w 1938 roku w Rzeszowie w rodzinie Haas, jej ojciec po-
chodził z Rogóżna, a matka – Ryfka Thurm – z Przybyszówki. Po ślubie rodzice Judith 
przeprowadzili się do Przeworska, w którym mieszkali do wybuchu drugiej wojny 
światowej. Judith razem z rodzicami trafiła do przeworskiego, a później rzeszow-
skiego getta, skąd dzięki pomocy trójki Polaków uciekli do Uzbekistanu. Po zakoń-
czeniu wojny Judith Elkin powróciła do Polski, ale nikt z pozostałej tutaj rodziny nie 
ocalał, dlatego po wielu staraniach wraz z rodzicami przeprowadziła się do Izraela. 
Tam Judith poznała swojego męża, z którym wyemigrowała do USA, by osiedlić się 
tam na stałe. 

Kilkakrotnie w Obchodach Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Ho-
lokaustu na Podkarpaciu uczestniczyła Anna Rzeszowska. Urodziła się 21 lutego 
1944 roku w Warszawie. Jej rodzice – Helena z domu Toper i Herman Tannen-
baum poznali się w Rzeszowie, gdzie wzięli ślub w 1941 roku. Niedługo później 
opuścili Rzeszów, aby przenieść się do Warszawy. Tam rodzina Heleny, Hermana 
i Anny Tannenbaumów dzięki pomocy Zdzisława Kulpy ukrywała się po stronie 
aryjskiej do zakończenia wojny. Anna Rzeszowska jest prawnuczką rzeszowskie-
go filantropa – Adolfa Tannenbauma, który przed II wojną światową ufundował 
między innymi Żydowski Dom Ludowy w Rzeszowie. W budynku tym znajdowa-
ło się Żydowskie Liceum, bogato wyposażona biblioteka, a także swoje spektakle 
prezentowało Towarzystwo Dramatyczne „Scena”. Dzisiaj w budynku tym mieści 
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się Wojewódzki Dom Kultury, który swoją misją i ofertą edukacyjną kontynuuje 
dzieło Adolfa Tannenbauma. W ostatnich latach w Obchodach uczestniczy również 
wnuczka Anny, Izabella Rzeszowska, która na co dzień jest aktorką Teatru Żydow-
skiego w Warszawie. 

Ostatnią z wyróżnionych na wystawie postaci jest Shimon Redlich, który gościł 
w Uniwersytecie podczas kilku Obchodów Dnia Pamięci. Profesor Redlich jest cenio-
nym historykiem, autorem wielu publikacji dotyczących losów społeczności żydow-
skiej w ZSRR, Polsce czy na Ukrainie. Urodzony we Lwowie w 1935 roku, dzieciń-
stwo przeżył w Brzeżanach, gdzie dzięki pomocy rodziny polskiej i ukraińskiej udało 
mu się przetrwać Zagładę. Stanisław i Karol Codogni pomogli w ucieczce z getta Shi-
monowi i jego matce, a następnie zorganizowali im schronienie w pobliskiej miej-
scowości Raj. Po latach, w roku 1983, profesor Redlich – najmłodszy z ukrywanych 
Żydów – podziękował Karolowi Codogniemu, który wkrótce został odznaczony me-
dalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Po wojnie Shimon Redlich wyemigro-
wał do Izraela, wcześniej jednak wystąpił w ostatnim zrealizowanym w Polsce filmie 
w języku jidysz – Nasze dzieci Natana Grossa. Obraz prezentował wojenne przeżycia 
wychowanków sierocińca dla dzieci żydowskich w Helenówku pod Łodzią. 28 stycz-
nia 2019 roku podczas XI Obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach 
Holokaustu na Podkarpaciu odbyła się ceremonia nadania prof. Redlichowi tytułu 
doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

W dalszej części wystawy zaprezentowano inne inicjatywy upamiętniające Ofia-
ry Holokaustu na Podkarpaciu, jakie podejmowano w Uniwersytecie Rzeszowskim. 
W 2016 roku uczniowie Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego w Rzeszowie 
wzięli udział w projekcie edukacyjnym „Szkoła Dialogu”. Celem programu było po-
znanie historii i kultury Żydów w swoim miejscu zamieszkania. Uczniowie samo-
dzielnie odkrywali historię żydowskiej społeczności Rzeszowa, odwiedzali miejsca 
szczególnie z nią związane, a także poznali sylwetki Żydów zasłużonych i zaanga-
żowanych w rozwój dawnego Rzeszowa. Efektem końcowym było przygotowanie 
spaceru śladami rzeszowskich Żydów, podczas którego uczniowie wcielili się w rolę 
przewodników. Ostatnim punktem programu było odtworzenie wieczoru szabaso-
wego, połączonego z degustacją specjałów kuchni żydowskiej przygotowanych sa-
modzielnie przez uczniów DLU. 

Od 3 maja 2016 roku podczas rzeszowskiego Święta Paniagi odbywa się spacer 
po miejscach związanych z dawną żydowską społecznością Rzeszowa. Uczestnicy 
są zapoznawani z historią rzeszowskich Żydów, a także oprowadzani po miejscach 
szczególnych: placu pocmentarnym, miejscach modlitwy, budynkach użyteczności 
publicznej. W 2017 roku spacer został zakończony recitalem Izabelli Rzeszowskiej, 
która wystąpiła na scenie dawnego Żydowskiego Domu Ludowego, ufundowanego 
w 1928 roku przez jej przodka – Adolfa Tannenbauma. W maju 2019 roku spacer 
zakończył się w budynku dawanej Synagogi Nowomiejskiej (dzisiejsze Biuro Wy-
staw Artystycznych), gdzie odtworzono film Powroty Szymona, opowiadający losy 
prof. Shimona Redlicha. Projekcję filmu uzupełniła wystawa autorstwa Muzeum 
Okręgowego w Rzeszowie pod tytułem „Ślady przeszłości – fotografie Żydów rze-
szowskich z końca XIX i początków XX wieku”. Przewodnikami podczas spaceru są 
Marta Lasota i Mateusz Mróz (we wcześniejszych latach także Ewa Trojanowska 
i Katarzyna Gudzik). 

Marta Lasota
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W latach 2016–2017 Zakład Historii i Kultury Żydów w Instytucie Historii Uni-
wersytetu Rzeszowskiego we współpracy z Małką Shacham-Doron z Izraela zorga-
nizował dwie edycje Warsztatów Kultury Izraelskiej. Ich uczestnicy mieli możliwość 
nauczenia się podstaw języka hebrajskiego, historii i kultury Izraela, a także pozna-
nia różnych zwyczajów i obrzędów praktykowanych podczas świat żydowskich. 
Warsztaty te były skierowane nie tylko do społeczności akademickiej Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, ale także do wszystkich mieszkańców Rzeszowa i Podkarpacia. 

Wystawa „Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na 
Podkarpaciu – retrospekcja” miała na celu podsumowanie dotychczasowej, dwuna-
stoletniej historii tego wydarzenia organizowanego przez Uniwersytet Rzeszowski. 
Dnia 19 lutego 2020 roku została zaprezentowana Ambasadorowi Izraela w Polsce, 
Aleksandrowi Ben Zvi, w towarzystwie dr. hab. prof. UR Elżbiety Rączy i dr. hab. prof. 
UR Wacława Wierzbieńca. 
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XII Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu. 
Modlitwa na cmentarzu żydowskim przy ul. Dołowej w Rzeszowie. Fot. Michał Święcicki, 

Uniwersytet Rzeszowski.
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Wizyta Ambasadora Izraela Aleksandra Ben Zvi w Uniwersytecie Rzeszowskim.  
Na zdjęciu od lewej: dr hab. prof UR Elżbieta Rączy, Ambasador Izraela Aleksander Ben Zvi,  

dr hab. prof. UR Wacław Wierzbieniec, Marta Lasota. Fot. Michał Święcicki, Uniwersytet 
Rzeszowski.

(Muzeum Uniwersytetu Rzeszowskiego)
e-mail: malasota@ur.edu.pl

 
 



Relacja z uroczystości i spotkań w ramach przemyskich 
Obchodów XII Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach 

Holocaustu na Podkarpaciu

„JEDENASTE PRZYKAZANIE: NIE BĄDŹ OBOJĘTNY…” 
Marian Turski, 27 stycznia 2020 r. 

Uroczystości 75-lecia wyzwolenia Auschwitz

Moja dotychczasowa wiedza na temat Żydów była znikoma aż do momentu, 
kiedy wraz z młodzieżą Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Markiana 
Szaszkewicza w Przemyślu rozpoczęliśmy uczestnictwo w projekcie Szkoły 

Dialogu w 2017 roku.
Pod opieką trenerów Szkoły Dialogu nasza młodzież zapoznawała się z kulturą, 

religią, tradycjami narodu żydowskiego. Były pytania o różnice i podobieństwa. 
Przyszedł jednak czas na własne poszukiwania i odkrycia śladów kultury ży-

dowskiej w naszym Przemyślu, mieście współtworzonym przez Polaków, Ukraińców 
i Żydów. Okazało się, że ślady te możemy znaleźć na każdym kroku, wystarczy się 
baczniej porozglądać. Pozostały jeszcze synagogi, cerkwie, kirkuty, pozostałości po 
mezuzach, przepiękne kamienice i zaledwie kilka osób, które mogły opowiedzieć 
o swoich wspomnieniach. Niestety, sięgały one okrutnych czasów II wojny świato-
wej. Dysponując tak zebraną wiedzą, młodzież zorganizowała kilka wycieczek po 
mieście śladami kultury żydowskiej. Adresatami była społeczność Przemyśla róż-
nych pokoleń, jak również wielu gości naszego miasta.

Dużym wyróżnieniem dla szkoły była możliwość uczestniczenia naszej mło-
dzieży w XII Obchodach Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na 
Podkarpaciu 29 stycznia 2020 r.

Pierwszy dzień Obchodów w Przemyślu zainaugurowało spotkanie przy tablicy upa-
miętniającej 1580 Żydów z Przemyśla i okolic zamordowanych w 1943 r. w tym miejscu 
(tj. przy ul. Kopernika 14). W uroczystości wzięli udział m.in. Prezydent Miasta Przemy-
śla Wojciech Bakun, pedagodzy i uczniowie przemyskich szkół. Nasi uczniowie przyby-
li wraz z pocztem sztandarowym. Kadisz w imieniu społeczności żydowskiej odmówił 
rabin Yehoshua Ellis, a zaraz po nim w imieniu społeczności katolickiej pomodlił się za 
spokój wieczny ofiar Holokaustu ks. prałat Stanisław Bartmiński.

Po złożeniu kwiatów uczestnicy spotkania udali się do naszej szkoły przy ul. Smolki 
10, która w tym dniu była gospodarzem Przemyskich Obchodów Dnia Pamięci o Ofiarach 
Holokaustu na Podkarpaciu. 

Mury ukraińskiej szkoły zaszczycili swoja obecnością wyjątkowi goście, m.in. rabin 
Yehoshua Ellis z Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Warszawie, Pełnomocnik Wojewody 
Podkarpackiego do spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych Małgorzata Majka-Ony-
szkiewicz, reprezentujący Prezydenta Miasta Przemyśla Naczelnik Wydziału Promocji 
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i Kultury Janusz Łukasiewicz, nieoceniony współorganizator Obchodów Dnia Pamięci 
w Przemyślu pani Domicela Klima (Grossman), inspektor Wydziału Edukacji UM w Prze-
myślu Paweł Bugera, a także przedstawiciele instytucji zaangażowanych w organizację 
obchodów, m.in. prezes Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu Bogusława Pie-
czyńska, Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu oraz Przemyska Biblio-
teka Publiczna im. Ignacego Krasickiego.

Głównymi bohaterami spotkania byli ocaleni z Holokaustu, pani Renata Frenkel 
i pan Jeffrey Cymbler, mieszkający na stałe w Stanach Zjednoczonych, którzy dali nam 
żywą lekcję historii, dzieląc się swoimi przeżyciami i rodzinnymi wspomnieniami. Mło-
dzież „Szaszkewiczówki” wraz z przybyłymi gośćmi miała okazję zadawać pytania i wy-
słuchać nieznanych dotąd historii potomków przemyskich Żydów.

 Pani Renata Frenkel opowiedziała o ocaleniu siebie i swojej rodziny. Urodziła się 
w Katowicach. Jako dziewczynka przebywała w Przemyślu na Winnej Górze u Klingerów, 
z dala od swoich rodziców, którzy byli przechowywani w różnych domach, m.in. w Ujko-
wicach u Lewickich i w Rokietnicy u Zajców. Podkreśliła również fakt, że ratującymi jej 
rodzinę byli Polacy i Ukraińcy. Jej ciocia Ana ukrywała się w domu ukraińskiej rodziny 
Wartulników we wsi Hnatkowice. Przebywała tam na prawach członka rodziny do 1942 
roku. Podczas rozmowy nie zabrakło opowieści o powojennym Przemyślu, gdzie do 1960 
roku mieszkała pani Renata.

Miłym akcentem były wspomnienia obecnych na sali kolegów i koleżanek szkolnych 
pani Renaty Frenkiel z I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego – pani Ireny 
Stabiszewskiej, pana Mieczysława Nyczka. I w tym miejscu nie zabrakło wzruszeń, histo-
rycznych zdjęć i pamiątek szkolnych.

 Historię ocalenia swojej rodziny opowiedział również pan Jeffrey Cymbler, poto-
mek ocalałych z ludobójstwa Żydów. Jego mama przeżyła prawie dwa lata w ukryciu 
w gospodarstwie w Woli Lackiej (dzisiejsza Wolica na Ukrainie), skąd rodzina uciekła 
w listopadzie 1942 roku. Podkreślił pomoc rodziny Rózi Kopacz (koleżanki babci ze szko-
ły) i jej męża, a także księdza Zygmunta Dziedziaka. Niestety, rodzice taty i trzy siostry 
zginęli w Auschwitz.

Po wysłuchaniu tak przejmujących historii padło pytanie publiczności – Jakie rady 
można wypowiedzieć dla nas? Pan Jeffrey odpowiedział: Nienawiść, która przynosi takie 
tragedie, zaczyna się od słów, agresywnych zachowań, graffiti i rozprzestrzenia się jak wi-
rus. Ludzie muszą rozumieć i szanować się nawzajem. Nieważne, jaką religię wyznajesz, 
czy ubierasz się inaczej, czy mówisz po ukraińsku, polsku czy hebrajsku. Każda religia ma 
uniwersalne przesłanie: kochaj bliźniego tak jak siebie samego.

Następnie głos zabrał Rabin Yehoshua Ellis, przedstawiając zarys historyczny ów-
czesnych wydarzeń w odniesieniu do obecnej sytuacji na świecie. Podkreślił, że dla oca-
lenia świata przed kolejnymi zagrożeniami nadrzędną wartość mają rozmowa, wzajemne 
zrozumienie i pojednanie. 

Dyrektor Piotr Pipka w swoim przemówieniu zwrócił uwagę na fakt, że spotkanie 
miało wyjątkowy charakter przez obecność na jednej sali przedstawicieli trzech narodów: 
żydowskiego, ukraińskiego i polskiego. Jest ona świadectwem zrozumienia wspólnych 
idei, wielokulturowości naszego miasta, otwartości i szacunku do drugiego człowieka. 

Obecni mogli obejrzeć wystawę o przemyskich Ukraińcach – grekokatolikach, któ-
rzy uratowali życie niewinnych dzieci żydowskich: biskupie Josafacie Kocyłowskim, księ-
dzu Wasylu Hrynyku, siostrach Służebnicach, które prowadziły sierocińce. Wśród odzna-
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czonych medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata są: Maria i Jan Medwid, Bohdan 
i Orest Zahajkewycz, Maria i Grzegorz Jodłowscy.

Drugi dzień Obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu 
w Przemyślu rozpoczął się od spotkania w Archiwum Państwowym, które zainauguro-
wała dyrektor Archiwum pani Elżbieta Łaska. Podczas tego wydarzenia można było za-
poznać się z historią przedwojennego Przemyśla i jego mieszkańców oraz losami rodziny 
Kurpielów z Leonciny, którzy zginęli za to, że ukrywali Żydów. Historię egzekucji około 
dwóch tysięcy Żydów zamordowanych w lesie grochowieckim oraz przedmioty znalezio-
ne w miejscu mordu przedstawił i udostępnił z własnych zbiorów red. Jacek Szwic.

Kolejnym punktem tego dnia było spotkanie panelowe w Przemyskiej Bibliotece Pu-
blicznej im. Ignacego Krasickiego. Gośćmi panelu byli: pani Renata Frenkel, pan Jeffrey 
Cymbler, pani Dina Steinbruch z Kanady, małżeństwo Roland i Raudi Levi z USA, Anna Bo-
dzeńska – zakonnica Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej z Syjonu. Spotkanie to poświęcone 
było dziejom i kulturze Żydów z Podkarpacia, a przygotował je i prowadził dr hab. prof. 
UR Wacław Wierzbieniec. Opowiedziane historie ludzkie poruszyły słuchaczy, budząc nie 
tylko strach, wzruszenie, ale i niepokój. Spotkanie zakończyło się ciekawą dyskusją.

I tak XII Obchody Międzynarodowych Dni Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkar-
paciu w Przemyślu dobiegły ku końcowi.

W podziękowaniu gościom i współorganizatorom za niezapomniane lekcje historii, 
które ukazały specyfikę naszego wielonarodowego miasta, przypomnę słowa Noblistki 
Olgi Tokarczuk, wypowiedziane podczas ubiegłorocznej wizyty w Ukraińskim Domu Na-
rodowym w Przemyślu:

Przemyśl jest jak piękna, wielobarwna chusta, której urok można dostrzec tylko wtedy, 
gdy trzyma ją rozpostartą jednocześnie wiele rąk.

Dzisiaj chusta jest w naszych rękach. Trzymajmy ją tak, aby nie straciła swojej róż-
norodności, wielobarwności i autentyczności...

Fot. Oleh Mihulka
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