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SYTUACJA POLITYCZNA NA ZIEMIACH POLSKICH 

NA POCZ.i\TKU XX W. (DO 1914 R.) 

W OCENIE CZESKICH S'IRONNICTW POLITYCZNYCH 

W koncu XIX w. nastqpilo w spoleczenstwie czeskim wyrazne osla
bienie zainteresowania sprawami polskimi. Wynikalo to nie tylko 
z faktu - jak to mialo miejsce w wypadku osrodk6w politycznych na 
zachodzie Europy i w panstwach zaborczych - ze sprawa polska prze
stala w tym czasie byc zagadnieniem mi�dzynarodowym, ale i w duzym 
stopniu przyczyniala si� do tego sytuacja polityczna na ziemiach polskich. 
Rusyfikacyjna polityka caratu po upadku powstania styczniowego nie 
dawala bowiem zadnych podstaw do nadziei na pozyskanie Polak6w do 
jakiejkolwiek formy wsp6lpracy slowianskiej, kt6ra obejmowalaby Rosj�. 
Wykorzystywanie przez polityk6w czeskich sympatii prorosyjskich jako 
srodka nacisku na rz!!d wiedenski i niemiecko-austriackie stronnictwa 
burzuazyjne powodowalo, ze pomijano w tym czasie nie tylko milczeniem 
polityk� caratu na ziemiach polskich, ale i unikano rozwazan na temat 

caloksztaltu stosunk6w polsko-rosyjskich 1. Pewien wzrost zainteresowa
nia sytuacjq politycznq w zaborze rosyjskim daje si� zauwazyc dopiero 
u schylku XIX w. Okazji ku temu dostarczyly pewne gesty wladz ro
syjskich wobec spoleczenstwa polskiego, kt6re traktowano jako symptom 
poprawy stosunk6w polsko-rosyjskich 2

. 

R6wniez i stosunki polityczne w Galicji, kt6re z punktu widzenia 
czeskich interes6w narodowych nie mogly nie przedstawiac praktycznego 
znaczenia, nie budzily wi�kszego zainteresowania polityk6w czeskich. 
Sprowadzalo si� ono do oceny polityki galicyjskiej, kt6ra uzalezniona 
byla od charakteru stosunk6w mi�dzy poslami polskimi a czesk.imi 

1 Probe: wszechstronnej analizy stosunköw polsko-rosyjskich podj�to w tym 
cza,ie jedynie na lamach organu stronnictwa realistöw „Casu". Zob. V. s e a s n y, 
Polemika v Casu roku 1891 o polsko-ruske otazce (Slovanske historicke studie, 
dil V, Praha 1963, s. 85-123). 

2 J. G r u c h a l a, Kolo Polskie w austriackiej Radzie Paii.stwa wobec kwestii 

czeskiej i Slqska Cieszynskiego (1879-1899), Wroclaw 1982, s. 76; t e n z e, Czeskie 
stronnictu;a polityczne wobcc stosunk6w polsko-rosyjskich w koncu XIX i na 
poczqtku XX w. (do 1914 r.} (Studia z Dziejöw ZSRR i Europy Srodkowej, t. XVI, 

Wroclaw 1980, s. 56-57). 

1 - Sob6tka S/84 
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w austriackiej Radzie Panstwa. Przyczyniala si� do tego - jak si� 
wydaje - dominujqca pozycja k6l konserwatywno-ziemianskich w zyciu 
politycznym Galicji i sytuacja w zaborze rosyjskim. Silna pozycja konser
watyst6w sprawiala, ze trudno bylo oczekiwac, aby polityka galicyjska 
przybrala bardziej niezalezny charakter w stosunku do rzqdu wiedenskie
go i tym samym powstaly realne warunki do trwalej wsp61pracy polsko
-czeskiej w monarchü habsburskiej. Natomiast sytuacja w zaborze ro
syjskim przekreslala wszelkie rachuby na zmian� zasadniczego kierunku 
polityki galicyjskiej, nawet gdyby jej ster przej�ly ujawniajqce si� coraz 
wyrazniej u schylku XIX w. lewicowe sily polityczne. 

Nie wykazywano takze zainteresowania kwestiq ukrainskq w Galicji. 
Wynikalo to z malego ci�zaru gatunkowego tej kwestii w koncu XIX w. 
Nie bez znaczenia byl fakt, iz wi�kszosc czeskich stronnictw politycz
nych nie uznawala odr�bnosci narodowej Ukrainc6w w stosunku do 
Rosjan 3• 

Sytuacja polityczna w zaborze pruskim z punktu widzenia czeskich 
interes6w narodowych w odr6znieniu do Galicji nie przedstawiala i:adnego 
znaczenia. Zrozumialy jest wi�c brak zainteresowania tym zaborem. 
Polityk� germanizacyjnq wladz pruskich politycy czescy wykorzystywali 
najwyzej jako argument przeciw poslom galicyjskim w okresie ich 
wsp6lpracy ze stronnictwami niemieckimi w Przedlitawii 4. 

Jednakze nasilenie si� polityki germanizacyjnej w pierwszych latach 
XX w. powodowalo, ze sprawom zaboru pruskiego zacz�to poswi�cac 
wi�cej uwagi. Podobnie jak to mialo miejsce u schylku XIX w., wyko
rzysty,.vano ten fakt do krytyki polityki posl6w galicyjskich. Odnosilo 
si� to szczegölnie do czeskich polityköw radykalnych. I tak przyw6dca 
narodowych socjalist6w, Vaclav Klofac, w swoim wystqpieniu w Radzie 
Panstwa w grudniu 1901 r., krytykujqc polityk� posl6w galicyjskich 
w zwiqzku z wydarzeniam.i we Wrzesni, stwierdzal rn. in.: ,,panowie 
z Kola Polskiego nie wypowiadajq si� w irnieniu narodu polskiego, ktory 
po ostatnich wydarzeniach w Pozanskiem nie ma zamiaru l!tczyc sit:: 
z Niemcami, bracmi tych Niemc6w, kt6rzy do swojego wawrzynu do
!qczyli listek wrzesinski" 5

• Wydarzenia we Wrzesni wykorzystywano takze 
do krytyki sojuszu monarchü habsburskiej z Niemcami, kt6ry w opinii 
polityk6w czeskich wywieral negatywny wplyw na sytuacj� wewn�trznc} 
w monarchii, poniewaz wzmacnial pozycjt; Niemc6w austriackich w ich 
konflikcie z Czechami. Tym tez kierowal si� ten sam V. Klofac, kiedy 
w lipcu 1902 r. zloiyl w Radzie Panstwa nagly wniosek domagaj�cy si� 

od rzqdu austriackiego, aby wyrazil on swoje stanowisko wobec antypol
skiego wyst14pienia cesarza Wilhelma II w Malborku 6

• Niezaleznie od 

a Dejiny cesko-ruskiJch vztahü. (177)-1917), Praha 1967, s. 294-295. 
• Uczynil to m. in. czo!owy polityk mlodoczeski Edvard Gregr w swoim wyst,l

pieniu w Radzie Panstwa na pociqtku 1891 r. Zob. ,,Czas", 18 VI 1891, nr 136, s. 2. 
8 „Ceska demokracie", 12 XII 1901, nr 293, s. 1.
• J. L. Jas t r z � b i e c fJ. L. Poplawski], Z calej Polski (Przeglqd Wszech-
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tego starano si� w tym celu zdyskontowac nastroje antyniemieckie, 
kt6re po wydarzeniach we Wrzesni ogarn�ly spoleczenstwo polskie w Gali
cji. V. Klofac wziql wi�c udzial w uroczystosciach w Krakowie w 1902 r. 
zorganizowanych z okazji rocznicy bitwy pod Grunwaldem. W liscie 
opublikowanym na lamach organu narodowych socjalist6w, ,,Ceska 
demokracie", polityk czeski tak przedstawial cele swojej wizyty w Ga
licji: ,,Niech nar6d polski wie, ze w walce przeciw wsp6lnemu nie
przyjacielowi Czesi zdecydowani Sq wsp6lnie i wiernie z nim walczyc 
jak kiedys pod Grunwaldem" 7

• 

Nasilenie sü; polityki germanizacyjnej w zaborze pruskim nie wywarlo 
jednak zadnego wplywu na stanowisko posl6w galicyjskich wobec rzc1du 
wiedenskiego oraz polityki zagranicznej monarchii habsburskiej. Kolo 
Polskie udzielalo bowiem poparcia zwalczanemu przez wszystkic stron
nictwa czeskie rzc1dowi Ernsta Koerbera, a w delegacjach jego przedsta
wiciele glosowali za budzetem austro-w�gierskiego ministerstwa spraw 
zagranicznych. Z kolei lewicowe ugrupowania polityczne koncentrowaly 
swojq dzialalnosc nie na krytyce prorzc1dowej polityki Kola Polskiego 
czy tez sojuszu austro-w�giersko-niemieckiego, ale przede wszystkim na 
krytyce stosunk6w spoleczno-politycznych w Galicji. W takiej sytuacji 
zrozumiale jest po stronie czeskiej male zainteresowanie stosunkami po
litycznymi w tej prowincji. Nadal ograniczano si� do krytyki polityki 
posl6w galicyjskich w Radzie Panstwa, kt6rej zarzucano nie tylko anty
czeski i antyslowianski charakter, ale i dqzenie do uzyskania dla Galicji 
koncesji ekonomicznych kosztem innych prowincji. Dobitnie oddaje 
to poglqd wyrazony przez organ stronnictwa mlodoczesk.iego, ,,Narodni 
listy", w polowie 1904 r. w zwi::}zku z wizyt& E. Koerbera w Galicji. 
,,Przyniesie ... Koerber feudalom galicyjskim - stwierdzano tarn -
pelne nar�cze kosztownych i znacznych prezent6w z kieszeni innych na
rod6w, aby wspom6c wysuszony grunt galicyjski zlotymi dziesiqtkami 
subwencji panstwowych i koncesji, a to tylko w tym celu, aby uzyskac 
na trwale glosy Polak6w przeciw nam Czechom i na dobre odebrac nam 
nadziej� na pomoc polsk,}'' 8

• 

Nieco wi�ksze natomiast zainteresowanie zacz�la wzbudzac w pierw
szych latach XX w. kwestia ukrainska w Galicji, zwlaszcza wsr6d ugru
powan lewicowych, radyka}6w post�powych i realist6w. Okazji ku temu 
dostarczyly strajki rolne w Galicji Wschodniej w 1902 r. Solidaryzowano 
si� z aspiracjarni narodowymi Ukrainc6w i podkreslano demokratyczny 
charakter ukrainskiego ruchu narodowego. Rudolf Broz omawiajqc na 

polski, 1902, nr 6, s. 454). Nalezy odnotowac, iz wniosek V. Klofafo postawil 
poslöw galicyjskich w niewygodnej sytuacji. Obawiaj;ic siQ, ze poparcie dla tego 
wniosku zostanie ile przyjete rrzez rz::\d wiedenski i koronE:, zdecydowali siE: oni

opuscic salQ obrad Izby Poslöw. Pozostal tarn tylko prezes Kola Polskiego, Apo
linary Jaworski, wraz z dwoma poslami konserwatywnymi, ktörzy glosowali prze
ciw naglosci wniosku V. Klofa�a. 

7 „Ceska demokracie", 12 VII 1902, nr 98, s. 7. 
s „Narodni Iisty", 1 VII 1904, nr 180, s. 1. 
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lamach organu radykal6w postGpowych, ,,Samostatnost", nast�pstwa 
strajk6w rolnych, dowodzil, ze przynio5q one utrat� przez ziemiaristwo 
polskie dominujqcej pozycji w Galicji Wschodniej. Doprowadzi to jego 
zdaniem do demokratyzacji stosunk6w politycznych nie tylko w Galicji, 
ale i w calej Przedlitawii, poniewaz „wskutek stale postGpUjqcego uswia
domienia narodu ukrairi.skiego oslabione bGdq wplywy konserwatywno
-klerykalne w stosunkach austriackich" 9

• R6wnoczesnie publicysta czeski 
poddawal krytyce stanowisko polityk6w polskich wobec Ukrairi.c6w, kt6re 
opr6cz rusyfikacyjnej polityki caratu na ziemiach polskich traktowal jako 
przeszkodG na drodze do wsp6lpracy slowiari.skiej. ,,Dop6ki korzysc szlach
ty polskiej bGdzie interesem og6lnonarodowym . . . - konkludowal 
R. Broz - i dop6ki despotyzm rosyjski bGdzie uwazany za nar6d ro
syjski, to wzajemno.sc slowiari.ska jest klamstwem" 10. Realisci z kolei
poddawali krytyce stanowisko mlodoczechow negujcicych odrGbnosc na
rodowq Ukrainc6w w stosunku do Rosjan. Organ tego stronnictwa, ,,Cas",
konstatowal na ten temat m. in.: ,,Opinia czeska musi zgodzic siG z tym,
ie nar6d rusiii.ski nie chce byc zrusyfikowanym" 11• Mlodoczesi natomiast
w dalszym ciqgu ignorowali kwestiG ukrainskq. ,,Narodni listy" w zwiqz
ku ze strajkami rolnymi dowodzily, iz ukraiii.ski ruch narodowy zostal
stworzony przez Polakow, ,,aby wykuc nowq bron przeciw Rosji ...
kt6ry wykonuje wprawdzie swq powinnosc przeciw Rosji, ale r6wno
czesnie bije polskich pan6w" 12• 

Na ternat sytuacji politycznej w zaborze rosyjskim po.nowalo w picrw
szych latach XX w. wsr6d polityk6w i publicyst6w czeskich niemal 
calkowite milczenie. Kontynuowanie przez carat polityki rusyfikacyjnej 
nie pozwalalo bowiem zywic zadnych nadziei na poprawG stosunk6w 
polsko-rosyjskich. Jednoczesnie zas najbardziej wplywowe stronnictwo 
mlodoczeskie nadal wyrazalo bezkrytyczny stosunek do Rosji. Przyw6dca 
mlodoczech6w, Karel Kramaf, bezposrednio po wybuchu wojny rosyjsko
-japonskiej podczas posiedzenia delegacji austro-wGgierskich w lutym 
1904 r. oswiadczyl, ze „caly nar6d czeski stoi pelnym sercem po stronie 
Rosji, kt6rej tak zdradziecko zostala nanmcona wojna" 13

• z kolei „Na
rodni listy" pisaly na ten temat m. in.: ,,nar6d nasz zachowuje pelnq wia
rG, ze Rosja wyjdzie z tej wojny nie tylko nie oslabiona, ale i zwyciGska, 
aby mogla ... zn6w z nowq silq wr6cic do swojego poslannictwa w euro
pejskim swiecie s1owianskim" 14• Bezkrytyczny stosunek do Rosji powo
dowal, ze w obozie mlodoczeskim dystansowano siG nawet od postulat6w 

g „Samostatnost", 1902, nr 69, s. 346. 
10 „Samostatnost", 1902, m· 73, s. 369.
1' .,Cas", 21 I 1D02, nr 20, s. 1. 
1� •• Narodni lisly", 19 IX 1903, nr 256, s. 1. 
11 Stenographische Protokolle der Delegation des Reichsrates, XXXIX Session

Wien 1903�1904, s. 618. 
11 „Narodni lisly", 23 II 1904, nr 54, s. 1. 
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liberalnej opozycji rosyjskiej, kt6ra domagala si� konstytucji dla Rosji 
i r6wnouprawnienia narodowosci nierosyjskich. ,,Narodni listy" tak ko
mentowaly te postulaty: ,,Sc1dzimy, ze gdyby narodowosci nierosyjskie 
nie konspirowaly przeciw Rosji z zagranicq, lecz daly r�kojmi�, ze uwa
zajq panstwo rosyjskie za swoje panstwo, rosyjskq mysl panstwowq za 
swojq mysl, historyczne poslannictwo panstwa rosyjskiego za swoje 
poslannictwo, to problem j�zyk6w nierosyjskich nie prowadzilby do wüi
kszych konilikt6w niz w Ameryce P6lnocnej" 15• Wobec takiej oceny 
sytuacji wewn�trznej w Rosji trudno bylo oczekiwac, aby politycy i publi
cysci mlodoczescy podejmowali rozwazania na temat mozliwosci rozwü.1-
zania sprawy polskiej w Rosji. Blizej nieokreslone nadzieje na zlagodze
nie przez carat polityki antypolskiej wyrazali w tym czasie narodowi 
socjalisci, nastawieni r6wnie rusofilsko jak m!odoczesi. Swiadczyc moze 
o tym opinia wyrazona przez korespondenta rosyjskiego „Ceska demo
kracie", F. K. Sneppa, kt6ry analizujqc sytuacj� wewn�trznq w imperium
Romanow6w, stwierdzal m. in.: ,,Totez wie si�, ze walka przeciw obec
nemu kosmopolityzmowi [ruchowi rewolucyjnemu - J.G.] przynosi
rezultat w postaci bardziej przychylnego poglqdu na temat kwestii
slowiaüskiej. Oficjalna Rosja jest wprawdzie przeciw Polakom, ale z wi
ny samych Polak6w" 16. Na otwartq krytyk<; polityki rosyjskiej na zie
miach polskich zdobyli si� w tym okresie jedynie radykalowie post�powi
i slowianofil czeski, Adolf Cerny 17• 

Wyrazny wzrost zainteresowania sytuacjq politycznq na terenie zabo
ru rosyjskiego przyniosla dopiero kl<;ska Rosji w wojnie z Japoniq oraz 
wydarzenia rewolucyjne lat 1905-1907. Fakty te pozwolily politykom 
czeskim bardziej obiektywnic ocenic politykc; wewn�trznq caratu oraz 
sytuacj� wewn�trznq w Rosji. Odnosilo si� to szczegolnie do stronnictwa 
mlodoczeskiego. Bezkrytyczny stosunek do polityki caratu zastqpilo prze
konanie, ii: tylko przeksztalcenie Rosji w panstwo konstytucyjne umozliwi 
stabilizacj� sytuacji wewn�trznej i utrzymanie pozycji mocarstwowej 18• 

Traktujqc sprawi;; polskq jako istotny element sytuacji wewn�trznej i pod
kreslajqc jej znaczenie dla urzeczywistnienia idei wsp6lpracy slowianskiej, 
wyrazano nadziej�, ze polityka caratu wobec Polak6w ulegnie zmianie. 
„Narodni listy" bezposrednio po zakonczeniu wojny rosyjsko-japonskiej 
wyrazajqc nadziej�, ze „Rosja wr6ci znöw do swego dziejowego poslan
nictwa w Slowianszczyznie srodkowoeuropejskiej", wskazywaly zarazem, 
iz powinien nastqpic „najbardziej wskazany dla Slowianszczyzny srodko
woeuropejskiej pok6j polsko-rosyjski" 19

. Zgodnie z tym stanowiskiem 
nieznaczne ust�pstwa, na kt6re zdecydowaly si� p6jsc wladze carskie na 

1s „Närodni listy", 28 V 1903, nr 143, s. 1.
1e „Ceska demokracie", 8 I 1902, nr 5, s. 1.
11 G r u c h a l a, Czeskie stronnictwa polityczne ... , s. 58-59.
18 Tamze, s. 59.

a „Närodni listy", 3 IX 1905, nr 242, s. 1. 
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poczqtku rewolucji w stosunku do Kr6lestwa Polskiego, traktowano jako 
zapowiedz generalnej zmiany polityki Rosji na ziemiach polskich. Ust�p
stwa te przypisywano wylqcznie „dobrej woli" rzqdu carskiego, igno
rujqc fakt, ze zmusily go do tego wydarzenia rewolucyjne i aspiracje 
narodowe spoleczenstwa polskiego. Komentujqc te ust�pstwa, ,,Narodni 
listy" konstatowaly: ,,W ten spos6b rzqd zrobil pierwszy krok do zbli
zenia z Polakami i wypada zyczyc sobie, aby Polacy ocenili to jako 
oswiadczenie ze strony Rosji, ze zyczy ona sobie pelnego pokoju mi�dzy 
obydwoma bratnimi narodami" 20• 

Nie podejmowano natomiast w obozie mlodoczeskim gl�bszej analizy 
wydarzen na terenie zaboru rosyjskiego. Wrogi stosunek burzuazji czes
kiej do rewolucji w Rosji 21 sprawial, ze calkowicie ignorowano wydarze
nia rewolucyjne na obszarze Kr6lestwa Polskiego. Nie uszla jednakze 
uwagi polityk6w i publicyst6w mlodoczeskich dzialalnosc Narodowej 
Demokracji i k6l konserwatywno-ugodowych zwalczajqcych dqzenia re
wolucyjne. Stanowisko tych ugrupowan wobec rewolucji oraz wysuwane 
przez nie postulaty narodowe spotykaly sit:: z aprobatq. Sugerowano 
wi�c rzqdowi carskiemu oraz rosyjskim stronnictwom prawicowym, aby 
ze wzglt::du na dobrze rozumiane interesy panstwa rosyjskiego poszly na 
dalsze ust�pstwa wobec Polak6w. Nie brakowalo nawet glos6w, kt6re 
proponowaly nadanie Kr6Iestwu Polskiemu autonomii 22• 

Z chwilq jednak, kiedy stawalo si� jasne, ze rz::id carski daleki jest 
od zamiaru zmiany swej polityki na ziemiach polskich, zaczt::to wycofy
wac si� ze stanowiska zajmowanego na poczqtku rewolucji. Swiadczyc 
moze o tym artykul „Narodnich list6w" z konca kwietnia 1906 r., w kt6-
rym stwierdzano m. in.: ,,Jestesmy szczerze za pojednaniem polsko-ro
syjskim, za spelnieniem wszystkich sprawiedliwych postulat6w narodu 
polskiego, ale r6wnoczesnie jestesmy za utrzymaniem i rozwojem narodu 
rosyjskiego oraz za calosciq jego panstwa z przyczyn oczywistych dla 
kazdego Slowianina" 23• Zacz�ly r6wniez w obozie mlodoczeskim pojawiac 
si� glosy krytyki wobec polityki zdominowanego przez narodowych de
mokrat6w Kola Polskiego w rosyjskiej Dumie Panstwowej. Te same 
„Narodni listy" negatywnie ocenialy stanowisko Kola wobec postulatu 
rzqdu carskiego usuni�cia z Dumy posl6w socjaldemokratycznych. Organ 
mlodoczech6w zarzucal poslom, iz wystt::pujqc przeciw temu postulatowi 
„chcieli to swoje polozenie wykorzystac przeciw rzqdowi, wierzqc, ze 
wybuchnie rewolucja" 24. 

20 „Närodni listy", 21 V 1905, nr 138, s. 1. 
!l Bfüej na temat wplywu rewolucji w Rosji na sytuacjic: polityczmi, w krajach

czeskich: 0. Kode d o v a, Lidove hnuti a oh!as prvni ruske revo!uce v ceski;ch

zemich v letech 1905-1907, Praha 1980. 
22 G r u c h a l a, Czeskie stronnictwa poiityczne ... , s. 59-60. 
2s „Närodni listy", 26 IV 1906, nr 114, s. 1. 
!4 „Närodni listy", 16 VII 1907, nr 194, s. 1.
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Sceptycznie natomiast na temat mozliwosci poprawy polozenia Po
lak6w w zaborze rosyjskirn wyraiali si� realisci. Przyw6dca tego stron
nictwa, Tomas Garrigue Masaryk, wskazywal, ze spraw� polskq w Rosji 
mogq jedynie rozwiqzac lewicowe ugrupowania burzuazji rosyjskiej, na

stawione opozycyjnie w stosunku do rzqdu carskiego. Z kolei na lamach 
organu realist6w, ,,Casu", wielokrotnie w tym okresie poddawano krytyce 
polityk� wladz carskich wobec Polak6w 25• 

Mimo upadku rewolucji sprawy zaboru rosyjskiego nadal budzil:y 
zainteresowanie wsr6d polityk6w i publicyst6w czeskich. Przyczynil si� 
do tego neoslawizm, koncepcja wsp6lpracy slowianskiej, kt6ra w swoich 
gl6wnych zalozeniach stala na gruncie poszanowania odr�bnosci i aspira
cji politycznych poszczeg6lnych narod6w slowianskich. Politycy czescy, 
a zwlaszcza przyw6dca mlodoczech6w K. Kramat, liczyli, ze wprowadze
nie w zycie zalozen ruchu neoslowiansk.iego doprowadzi do poprawy 
polozenia Polak6w w zaborze rosyjskirn. Oczekiwano, iz w dalszej perspe
ktywie fakt ten pociqgnie za sobq uniezaleznienie polityki posl6w gali
cyjskich od stanowiska austro-w�gierskich k6l rzqdowych. Mialo to 
umozliwic utworzenie w austriackiej Radzie Panstwa wi�kszosci slo
wianskiej. Neoslawizm mial r6wniez na celu ulatwic czeskq ekspansj� 
gospodarc24 na obszary znajdujqce si� poza granicami monarchii habs
burskiej. Opr6cz P6lwyspu Balkanskiego doskonaly rynek zbytu dostrze
gano w olbrzymich terytoriach Rosji, a zwlaszcza w Kr6lestwie Pol
skim 26• 

Ruch neoslowianski nie wywarl jednak iadnego wplywu na polityk� 
Rosji na ziemiach polskich. Niemniej kontakty polityk6w czeskich z pol
skimi pozwolily im bliiej poznac sytuacj� polityczni:i na terenie zaboru 
rosyjskiego. Opr6cz udzia!u po1ityk6w polskich w obradach zjazdu neoslo
wianskiego w Pradze, w lipcu 1908 r., a nastt;:pnie w posiedzeniu slowian
skiego komitetu wykonawczego w Petersburgu w maju 1909 r., w niema
lym stopniu przyczynila si� do tego wizyta polityk6w i czeskich dzialaczy 
gospodarczych w Kr6lestwie Polskim zorganizowana z okazji wystawy 
przemyslowej w Cz�stochowie w sierpniu 1909 r. Wizycie tej przyswie
caly przede wszystkim cele gospodarcze. Wydawany przez K. Krama:fa 
dziennik „Den" na kr6tko przed wizyta, pisal: ,.wyprawa czeska ma 
jasno sprecyzowane cele, tj. nawiqzanie kontakt6w gospodarczych i han
dlowych mi�dzy narodem polskim a czeskim. Powodzenie tego zadania 
i wysilku umozliwiajq wszelkie te stosunki oraz okolicznosci, kt6re za
rowno nam Czechom w Austrii jak i Polakom w Rosji kazq kategorycznie 
emancypowac si� spod wplywu niemieckiego" 27

• Pobyt czeskich dzialaczy 
2s G r u c h a l a, Czeskie stronnictwa poiityczne ... , s. 60-61.
25 K. Her m an, Novoslovanstvi a ceska bur.ioasie (Kapitoly z dejin vzajemnych

vztahu närodu CSR a SSSR, Praha 1958, s. 258-260); Cesi a Polcici v minulosti, 

dil 2, Praha 1967, s. 330; P. V y s n y, Neo�Slavism and the Czechs (1898-1914),

Cambridge 1978, s. 37 i dalsze. 
27 „Den", 8 VIII 1909, nr 218, s. 1.
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gospodarczych i politycznych w Kr6lestwie Polskim ukazal duze mozli
wosci do podj(;cia tarn dzialalnosci gospodarczej. Pose! mlodoczeski do 
Rady Panstwa, Ladislav Cech, bezposrednio po wizycie tak pisal na ten 
temat: ,,My Czesi mamy obÖwiqzek ... swoim kapitalem, swoimi obrotny
mi robotnikami pomagac braciom Polakom w ich rozwoju gospodarczym. 
Przy tym nie ma w tym zadnego ryzyka ... tarn pieniqdze naprawd� 
lez1:1 na ulicy" 2�. Podobnie ocenialy rezultaty wizyty „Narodni listy".
„Opr6cz wielkiego znaczenia narodowego i wielkiej roli dla zwi�kszenia 
przyjaznych stosunk6w polsko-czeskich - konstatowal organ stronnictwa 
mlodoczeskiego - wyprawa czeska do Cz�stochowy b�dzie miec daleko
si�zne znaczenie gospodarcze ... oczekujq [Polacy - J.G.], ze z biegiem 
czasu przyjedziemy do Polski ze swoim kapitalem, aby wsp6lnie z ka
pitalem polskim zakladac silny przemysl polsko-czeski, kt6ry ... m6glby 
dor6wnac przemyslowi niemieckiemu" 29

• 

Antyniemieckie koncepcje polityczne Narodowej Demokracji oraz jej 
bjalizm wobec panstwowosci rosyjskiej w ostatnich latach przed wybu
chem I wojny swiatowej traktowano w obozie mlodoczeskim jako wynik 
wplyw6w idei wsp6lpracy slowianskiej w spoleczenstwie polskim zaboru 
rosyjskiego. ,,Narodni listy" w zwiqzku z wizytq czeskq w Kr6lestwie 
Polskim stwierdzaly m. in.: ,,jestesmy zachwyceni ogromnym post�pem 
u wszystkich warstw spoleczenstwa polskiego w zaborze rosyjskim, 
w Kr6Iestwie, jesli chodzi o znajomo.sc spraw slowianskich, jesli chodzi 
o koniecznosc utworzenia wsp6lnego frontu przeciw wsp6lnemu wrogowi
calej Slowianszczyzny" 30

. Taka ocena postawy politycznej spoleczenstwa
polskiego w zaborze rosyjskim doprowadzila r6wniez do zmiany stanowis
ka mlodoczech6w wobec stosunk6w polsko-rosyjskich. Dobitnie swiadczq
o tym poglqdy wyrazane po upadku ruchu neoslowianskiego przez K. Kra
mafa. Poddawal on w tym czasie surowej krytyce polityk� rzqdu car
skiego wobec Polak6w, zwlaszcza odlqczenie Chelmszczyzny od Kr6lestwa
Polskiego. Polityka ta - zdaniem przyw6dcy mlodoczech6w - przekre
slila mozliwo.sci zblii.enia narod6w slowianskich 31

• 

Po upadku neoslawizmu wobec braku nadziei na zmian� polityki 
caratu polecano jedynie Polakom, aby skoncentrowali si� na dzialalnosci 
gospodarczej i kulturalnej. Korespondent rosyjski „Narodnich list6w", 
Rudolf Rase, dowodzil, ze ,,Polacy nie mogq nie innego robic, niz czekac 
spokojnie, az b�dzie lepiej . . . przy tym pracowac na polu gospodar
czym i kulturalnym, przynajmniej w takim zakresie, w jakim pozwala 
prawo" 32

• 

Ruch neoslowianski ornz wprowadzenie w 1907 r. w Przedlitawii 

28 „Den", 29 VIII 1909, nr 239, s. 3.

u „Närodni listy", 21 VII 1909, nr 199, s. 1. 
ao „Narodni listy", 16 VIII 1909, nr 225, s. 1.
a1 G r u c h a l a, Czeskie stronnictwa polityczne ... , s. 67-69. 

n „Närodni listy", 17 II 1910, nr 48, s. 1. 
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powszechnego prawa wyborczego doprowadzily r6wniez do wzrostu zain
teresowania polityk6w czeskich sytuacjq politycznq w Galicji. Wynikalo 

to z przekonania, iz powszechne prawo wyborcze spowoduje utrat� przez 

konserwatyst6w dominujqcej pozycji w Kole Polskim. Wyrazano wi�c 

na tej podstawie nadziej�. ie zdemokratyzowana reprezentacja polska 
w Radzie Panstwa b�dzie prowadzic polityk� bardziej niezaleznq w sto

sunku do rzqdu wiedenskiego, eo wywrze dodatni wplyw na stosunki 
mi�dzy poslami polskimi a czeskimi. Nadzieje te w pewnym sensie po
twierdza poglqd wyrazony na lamach „Narodnich list6w" podczas walki 
o powszechne prawo wyborcze. ,,Powstajqca nowa spolecznosc polska -

czytamy tarn - opierajqca si� na warstwach srednich, calkowicie ina
czej patrzy na aktualne kwestie polityczne niz ci, kt6rzy wystE;pujq

przeciw reformie wyborczej [konserwatysci galicyjscy - J.G.J" 33
. Jednak

.ze po wprowadzeniu powszechnego prawa wyborczego zasadniczy kie
runek linii politycznej posl6w galicyjskich nie ulegl zmianie. Rachuby
polityk6w czeskich na utworzenie wü:kszosci slowianskiej w Radzie Pan
stwa byly wi�c malo realne. Gotowosc do wspolpracy z Czechami i innymi
ugrupowaniami slowianskimi wyrazali jedynie poslowie ludowi 34

. Z fak

tu tego doskonale zdawali sobie spraw� politycy czescy. Podkreslano
wiE;c, .ze nie zmiana oblicza politycznego Kola Polskiego, lecz poprawa
polozenia Polak6w w zaborze rosyjskim moze przyniesc zmian� polityki
galicyjskiej. K. Kramaf, analizujqc na poczqtku 1907 r. sytuacj� poli
tycznq w Przedlitawii, stwierdzal m. in.: ,,Wiem dobrze, ze w przyszlym
parlamencie nie b�dzie zorganizowanej wi�kszosci slowianskiej. Stosunki
polsko-rosyjskie na to nie pozwalajq" 35

• 

Rachuby K. Kramafa na zmian� polityki posl6w galicyjskich w wy
padku poprawy polozenia Polak6w w Rosji w wyniku urzeczywistnienia 
zaloi.en ruchu neoslowianskiego byly jednak malo realne. Czolowi poli
tycy galicyjscy, h1cznie z przyw6dcami Narodowej Demokracji, bezpo
srednio po zjezdzie neoslowianskim w Pradze, gdzie w sprawie stosunk6w 
polsko-rosyjskich podj�to dosc optymistyczne uchwaly, podkreslali, ze 
neoslawizm moze miec praktyczne znaczenie tylko dla Polak6w z zaboru 
rosyjskiego 36

• Potwierdzal to austro-w�gierski minister spraw zagranicz
nych, Alois von Aehrenthal, w liscie do ambasadora w Petersburgu, 

u „Närodni listy", 19 IV 1906, nr 107, s. 1. 
" Z. Las o c k i, Osobiste moje wspomnienia o stosunkach polsko-czeskich

w ciqgu p6l wieku, Archiwum PAN w Krakowie, Teki Z. Lasockiego, sygn. 4101, 
s. 18. Z. Lasocki tak charakteryzowal stanowisko poslow ludowych: ,,Przedstawkie
le Polskiego Stronnictwa Ludowego w parlamencie austr. wystE)powali podczas
kadencji 1907-1911 za wsp6ldzialaniem z Czechami .... powa±na cz�sc posl6w
dzialala tu ze wzgl�döw zasadniczych solidarnosci slowiai'lskiej".

Si K. Kram a f, Volebni reforma a ceske poselstvo (Narodni 1isty, 17 II 1907, 
nr 48, s. 1). 

aa J. G r u c h a l a, Stosunek polityk6w galicyjskich do Rosji i neoslawizmu

(19)5-1909) (Dzieje Najnowsze, 1980, nr 4, s. 14--15).
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Leopolda Berchtolda, w kt6rym pisal m. in.; ,,z rozm6w z wi�kszosciq 
przyw6dc6w naszych Polak6w odnioslem wrazenie, ze odnoszq si� oni 
z niesmakiem do planu dr. Kramafa, gl6wnie ze wzgl�d6w wewn�trzno
politycznych. Istnieje mianowicie niebezpieczenstwo, ze dqzenia Kramafa 
majq byc pierwszym etapem do wi�kszosci slowianskiej w wiedenskiej 
Radzie Panstwa. Temu trzeba przeciwdzialac i przyw6dcy Polak6w w tej 
sprawie reprezentujq calkiem inny punkt widzenia niz wszechpolak 
rosyjski, Dmowski" 37

• 

Neoslawizm nie wywarl wi�c iadnego wplywu na stosunki miE:dzy 
politykami polskimi a czeskimi w monarchii habsburskiej. Kolo Polskie 
wsp6lpracowalo bowiem w tym czasie ze stronnictwami niemieckimi 
i udzielalo poparcia rzqdowi Richarda Bienertha, wobec kt6rego poslowie 
czescy stali w ostrej opozycji. K. Kramar w czerwcu 1909 r. na forum 
Rady Panstwa powiedzial pod adresem posl6w galicyjskich, ie swojq 
politykq kompromitujq oni ruch neoslowianski 38

• 

Wzrost ci�zaru gatunkowego kwestü ukrainskiej w ostatnich latach 
poprzedzajqcych wybuch I wojny swiatowej sprawial, ze politycy czescy 
wi�cej niz dotychczas uwagi poswi�cali stosunkom polsko-ukramskim. 

Kwestia ta rzutowala bowiem na konflikt narodowosciowy w krajach 
czeskich. Wysuwany przez narodowc6w ukrainskich postulat podzialu 
Galicji m6gl stanowic asumpt dla ugrupowan niemieckich, domagajqcych 
siE; podzialu Czech na zasadzie etnicznej. ,,Zasada podzialu terytorialne
go - pisal w 1907 r. inspirowany przez K. Krama:fa „Den" - na kt6rej 
rzecz agitujq nasi Niemcy, w Galicji wprost nie nadaje si�. Sprawy 
autonomil rosyjsko-galicyjskiej nie wypa:da wi�c rozwiqzac inaczej niz 
w formie podobnej do paktu morawskiego. Ale s1:1 to sprawy, kt6re muszc\ 
sami Rusini rozwic\zac z Polakami. My do tego w parlamencie wiedeiiskim 
nie mozemy i nie b�dziemy angazowac süf' 39

• Zgodnie z tym stanowiskiem 
politycy mlodoczescy dystansowali siE: od krok6w podejmowanych przez 
posl6w ukrainskich w Radzie Panstwa, kt6re moglyby naruszyc integral
nosc terytorialnq Galicji. Ten sam „Den", nawiqzujqc do wniosku zlozo
nego w kwietniu 1909 r. przez przyw6dc� ukrainskich narodowych de
mokrat6w, Kostia Levyck.iego, kt6ry postulowal zniesienie instytucji mi
nistra do spraw Galicji lub jego podzial na sekcj� polskq i ukrainskq, 
pisal m. in.: ,,poslowie z naszego stronnictwa z pewnosciq nie b�dq anga
zowac si� w ten konflikt, tym bardziej ze wniosek dra Lewickiego do
tyka takze instytucji czeskiego ministra krajowego" 40

. 

Wykazywano r6wniez. w obozie mlodoczeskim stosunkowo duzo zainte-

'7 H. Ha n t s c h, Leopold Graf Berchtold. Grandseigneur und Staatsmann,

Bd. 2, Graz 1962, s. 857. 
as Stenographische ProtokoUe des österreichischen Abgeordnetenhaus, XIX Se

:ssion, Bd. 2, Wien 1909, s. 1671-1672. 
3' ,,Den", 7 IV 1907, nr 16, s. 1. 

,o „Den", 28 IV 1909, nr 117, s. 3. 
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resowania moskalofilami galicyjskimi. Przyczynil si� do tego cz�sciowo 
ruch neoslowianski. Rosyjscy politycy prawicowi w celu odwr6cenia 
uwagi od sytuacji w zaborze rosyjskim wskazywali na istnienie kwestii 
rosyjskiej w Galicji i z&dali od polityk6w polskich ust�pstw, a nawet 
poparcia dla moskalofil6w. Stanowisko to spotykalo si� z poparciem 
K. Kramafa, kt6ry podkreslal wsp6lzaleznosc: mi�dzy polozeniem Polak6w
w Rosji i moskalofil6w w Galicji. Majqc zapewne na mysli pojednawczq
polityk� wobec Ukrai11c6w, zainicjowanq przez namiestnika Galicji Micha
la Bobrzynskiego, kt6ra z natury rzeczy musiala wywolywac: niezado
wolenie wsr6d moskalofil6w, przyw6dca mlodoczech6w pr6bowal poli
tyk6w galicyjskich obarczac odpowiedzialnosciq za stan stosunk6w pol
sko-rosyjskich. ,.Ich polityka antyrosyjska w Galicji - pisal niedlugo
po posiedzeniu slowianskiego komitetu wykonawczego w Petersburgu -
wywolywanie ruchu ukrainskiego, ich polityka w Radzie Panstwa slui.y
naturalnie Starorusinom i ich przyjaciolom w Rosji . . . za nieodparty
dow6d nieslowianskosci Polak6w" 41. Natomiast po upadku neoslawizmu,
kiedy stosunki austro-wiegiersko-rosyjskie ulegaly systematycznemu po
gorszeniu, K. Kramar wykorzystywal spraw� moskalofil6w do krytyki
polityki zagranicznej monarchii habsburskiej. W swoim wystqpieniu w de
legacjach w koncu grudnia 1911 r. m6wil na ten temat m. in.: ,,polityka
rzf!du w Galicji i na Bukowinie wobec Malorosjan jest niebezpieczna dla
naszego stosunku do Rosji ... Tak jak stanowczo sprzeciwiam si� prze
sladowaniu Ukrainc6w, tak samo musz� stanowczo wystosowac wezwa
nie, aby nasza administracja zachowala zupelnq neutralnosc: wobec kon
fliktu wewn�trznego wsr6d Rusin6w" 42

. 

Z aspiracjami narodowymi Ukrairi.c6w - podobnie jak w picrwszych 
latach XX w. - sympatyzowali realisci i radykalowie post�powi. Przy
w6dca realist6w, T. G. Masaryk, podczas dyskusji w Radzie Panstwa nad 
stosunkami politycznymi w Galicji w maju 1908 r. po zab6jstwie na
miestnika Andrzeja Potockiego poddal surowej krytyce stanowisko Po
lak6w wobec Ukrainc6w, stwierdzajqc, ze „Czesi blizsi Sq ... Rusinom, 
poniewaz w przeciwienstwie do Polak6w myslq demokratycznie" 43• R6w
niez i ze strony radykal6w post�powych Ukraincy uzyskiwali poparcie 
w Radzie Panstwa. Wyrazem tego bylo poparcie udzielone przez przy
w6dc� tego ugrupowania, Antonina Hajna, dla wspomnianego wyzej 
wniosku K. Levyc:kiego 44• Niezaleznie od tego radykalowie post�powi
w odr6znieniu od innych stronnictw czeskich wykazywali wiele zrozumie
nia dla polityki posl6w ukrainskich w Radzie Panstwa, podejmujqcych 

41 K. Kram a i\ l'o petrohraclskych konferencich (Ccska Revue, R. II (1908-
1909). s. 578-579). 

42 Stenographische Protokolle der Delegation ... , XLVII Session, Wien 1911-1912, 
S. 23.

ts Cyt. za „Pravo lidu", 26 V 1908, nr 145, s. 1.
u „Samostatnost", 30 IV 1909, nr 51, s. 245. 
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cz�sto wsp6lprac� z niemieckimi radykalnymi ugrupowaniami burzuazyj-· 
nymi. Odpowiedzialnosciq za ten fakt obarczono polityk6w polskich. ,,Po
slowie rusii:tscy - konstatowal A. Hajn - opuszczani Sc! ze wszystkich 
stron; takie osamotnienie czyni ich zatwardzialymi; wewn�trzne sto
sunki v..-p�dzajq cz�sto samotnych Rusin6w w r�ce centralist6w niemiec
kich" 45

• 

Doniosle wydarzenie w zyciu politycznym Galicji, jakim byla \Valka 
o wprowadzenie reformy wyborczej do sejmu krajowego, kt6ra miala

zarazem stworzyc podstawy do ugody polsko-ukrainskiej, nie wywolalo.
wi�kszego zainteresowania wsrod polityk6w czeskich. Wynika!o to -

jak wydaje si� - z obawy, ze ugoda polsko-ukrainska pociqgnie za sobq
wejscie posl6w ukrainskich w sklad wic:;kszosci parlamentarnej. W takiej
sytuacji stanowisko rzqdu wiedenskiego i popierajqcych go stronnictw
niemieckich ulegloby wzmocnieniu, eo z uwagi na napi�te stosunki na
rodowosciowe w Czechach nie byloby korzystne dla polityk6w czeskich.
Wskazywal na to m. in. przyw6dca agrariuszy Frantisek Udrzal 46

. 

Dzialalnosc niepodleglosciowa na terenie Galicji powodowala, ze na 
krotko przed wybuchem I wojny swiatowej politycy czescy stosunkowo· 

duzo uwagi poswi�cali perspektywom rozwiqzania sprawy polskiej \V Ro

sji. Mlodoczesi, mimo braku jakichkolwiek nadziei na poprawc;: polozenia 
Polak6w w zaborze roc;yjskim, wskazywali, ze dzialalnosc niepodlegloscio
wa definitywnie przekresli moi.liwosc poprawy stosunk6w polsko-rosyj
skich. ,,Narodni listy" w zwiqzku z pi�cdzie.si<lt::i rocznicq wybuchu 
powstania styczniowego stwierdzaly m. in.: ,,Tylko naprawd� mozemy 
zalowac i zyczyc ciE;zko doswiadczonym Polakom, aby nigdy nie dali 
poniesc si� do nierozwaznego kroku, jak uczynili to 50 lat ternu" 47• 

Zmian� polityki caratu na ziemiach polskich opierano jedynie na nadziei, 

ie stosrn1ek Rosji do idei wsp6lpracy slowianskiej ulegnie w przyszlosci 
zmianie. Publicysta mlodoczeski, Jaromir Hruby, na lamach „Naroclnich 
list6w" dowodzil, ze „Rosjanin zaczyna nabywac swiadomosci slowian
skiej ... pozna brata w katolickim Polaku i poda sw::i prawoslawmi pra
wic� na pojednanie'' 48

• 

Bezkrytycznie natomiast oceniali polityk� caratu narodowi socjali.sci, 
przed wybuchem I wojny swiatowej nastawieni bardziej rusofilsko niz 
mlodoczesi. Starano si� nawet usprawiedliwiac polityk� caratu na zie
miach polskich. Wskazywano bowiem, iz nasilenie polityki antypolskiej 

jest rezultatem antyrosyjskiego stanowiska Polak6w galicyjskich i dzia
lalnosci niepodleglosciowej 49

• 

<5 „Samostätnost", 12 IV 1910, nr 42, s. 223. 
" ,,Prävo lidu" 7 IX 1912, nr 247, s. 1. 
" ,,Närodni listy", 22 I 1913, nr 21, s. 1. 
,e J. H r u b y, K jubileu Romanovych, ,,Närodni listy", 5 III 1913, nr 63, s. 1. 
•� G r u c h a l a, Czeskie stronnictwa polityczne ... , s. 69.
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W obliczu zblizajqcego si� konfliktu wojennego perspektywy globalne
go rozwüizania sprawy polskiej pr6bowali przedstawic jedynie radykalo
wie post�powi. Wplyw na to mial przede wszystkim fakt, iz jako jedyne 

stronnictwo czeskie stali oni przed wybuchem I wojny swiatowej na 
gruncie pelnej niepodleglosci. Nie mogli wi�c z natury rzeczy dystanso
wac si� od polskich aspiracji niepodleglosciowych. Jednakze krytyczny 
stosunek do Austro-W�gier sprawial, ze nie aprobowali oni koncepcji 
politycznych obozu lewicy niepodleglcsciowej. Rudolf Broz, polemizujqc 
na lamach „Samostatnosti" z poglqdami Wladyslawa Studnickiego, wska

zywal, ze zwyci�stwo panstw Tr6jprzymierza nie b�dzie oznaczac „nie 
innego niz opanowanie swiata przez ras� niemieckq". W takiej sytuacji 
rachuby na utworzenie z zabor6w rosyjskiego i austriackiego niepodleglego 
panstwa Sq pozbawione realnych podstaw. ,,Jesli dzisiejsze Prusy -
pisal dalej pub1icysta czeski - nie zyczq sobie wolnosci Polak6w w za
borze rosyjskim, to jutrzejsze, silniejsze Prusy nie b�dq znosily spokojnie 
utworzenia panstwa polskiego w swoim bezposrednim sqsiedztwie". Urze
czywistnienie polskich, a takze i czeskich aspiracji narodowych moze -
jego zdaniem - nastqpic tylko w wypadku kl�ski Niemiec. Fakt ten 
pociqgnie bowiem za sobq daleko idqce zmiany w Rosji i monarchii habs
burskiej, kt6re stworzq dla narod6w pozbawionych niepodleglego bytu 
panstwowego znacznie bardziej niz dotychczas korzystne perspektywy po
Iityczne. ,,W Europie pozbawionej nacisku niemieckiego - stwierdzo.l 
w konkluzji swoich rozwazan R. Broz - ani Rosja, ani Austro-W�gry 
nie oprq si� naturalnemu procesowi, aby historyczne i nowe narodowosci 
osiq�nGly swoje znaczenie" 50

. 

Znaczny wzrost zainteresowania czeskich stronnictw sytuacj,i poli
tyczrni na ziemiach polskich w ostatnich latach poprzedzajqcych wybuch 
I wojny swiatowej oraz bardziej niz dotychczas bezstronna ocena polityki 
caratu na ziemiach polskich nie wywarly jednakze zasadniczego wplywu 
na stosunki polsko-czeskie. Decydujqce znaczenie w tym zakresie przed
stawialy bowiem stosunki mi<,;dzy politykami polskimi a czeskimi w mo
narchii habsburskiej, a te od poczqtku XX w. do wybuchu I wojny 
swiatowej nie ulegly zmianie. Stanowisko to oddaje opinia wyrazona 
przez publicyst� mlodoczeskiego, Karla Fajfra, na lamach „Narodnich 
list6w": ,,Co nam pomoze sympatia Polak6w rosyjskich, kt6rzy w niczym 
nam w Austrii pom6c nie mogq, poniewaz w Galicji ... malo znacuicy 
czechofobowie potrafiq unicestwic naszq prac� i nasze plany . . . Zgoda 
polsko-czeska moze nam przyniesc korzysci. Ale tu decydujqce slowo 
ma Galicja, kt6ra nas juz kilka razy oklamala i opusci!a" 51. 

so R. Br o �. Polcici a (:echove (Samostätnost, 9 VIII 1912, nr 219, s. 1). 
51 K. Fa j fr, Jeste shoda cesko-polska (Narodni listy, 3 VIII 1912, nr 212, 

s. 1).
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DIE EINSCHÄTZUNG DER POLITISCHEN SITUATION 

IN DEN POLNISCHEN GEBIETEN ZU BEGINN DES 20. JH. (BIS 1914) 

DURCH DIE TSCHECHISCHEN POLITISCHEN PARTEIEN 

Die tschechischen Nationalinteressen bewirkten, dass für die tschechischen 

Politiker die Situation in den polnischen Gebieten, besonders im russischen 

Anteil und Galizien, nicht gleichgültig sein konnte. Am Ende des 19. Jh. und in 

den ersten Jahren des 20. Jh. war das Interesse an den polnischen Angelegen

heiten jedoch verschwindend gering. Hieran waren vor allem die Russifizierungs

politik des Zarenreichs in den polnischen Gebieten und die dominierende Rolle der 

konservativ-grossjunkerlichen Kreise in Galizien schuld. 

Ein deutlicher Anstieg des Interesses an der politischen Situation im russi

schen Anteil wird erst während der Revolution vom 1905-1907 und danach durch 

die neoslawische Bewegung sichtbar. Der Loyalismus der Nationaldemokraten und 

der konservativ-versöhnlichen Kreise gegenüber Russland sowie die Kontakte 

zwischen polnischen und tschechischen Politikern, führten zu einer objektiveren 

Einschätzung der Situation in dem russischen Anteil durch die tschechischen 

politischen Parteien. 

In den letzten Jahren vor dem Ausbruch des 1. Weltkriegs schenkte man auch 

Galizien, besonders den polnisch-ukrainischen Beziehungen viel Beachtung. Diese 

Tatsache wirkte nämlich in gewisser Weise auf die politische Situation in den 

tschechischen Ländern ein. 

Die Veränderung der Haltung der tschechischen Politiker gegenüber der Politik 

des Zarenreichs in den polnischen Gebieten führte jedoch zu keiner Wende in den 

polnisch-tschechischen Beziehungen, da in diesen Bereich die Beziehungen zwischen 

polnischen und tschechischen Politikern in der Habsburger Monarchie entscheid

ende Bedeutung hatten. 
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„RACIBORZANKI" W SLUZBIE 

ZAGRANICZNEJ I..1\CZNOSCI ARMII KRAJOWEJ 

„Dow6dca pozbawiony lqcznosci jest w polozeniu czlowieka slepego 
i jednoczesnie niemego, a wü:;c niezdolnego do dowodzenia" - tym cyta
tem z przedwojennej instrukcji obowiqzujqcej w Wojsku Polskim rozpo
czyna K. Malinowski swojq pi�knc1 ksic1zk� Zolnierze lqcznosci wakzqcej 

Warszawy 1. W niniejszym artykule zostal ukazany - na przykladzie 
siuzby zolnierskiej kilku kobiet - drobny urywek nie mniej trudnej 
i wazkiej zagranicznej I1:1cznosci walcz1:1cego podziemia. 

Do funkcjonowania dowodztwa Armii Krajowej i jej poprzedniczek, 
Sluzby Zwyci�stwu Polski i Zwü4zku Walki Zbrojnej, niezb�dna byla 
nie tylko sprawna lc1cznosc z krajowymi komendami obszar6w i okr�g6w 
podziemnego wojska, ale takze lqcznosc ze Sztabem Naczelnego Wodza 
Polskich Sil Zbrojnych, majqcego swojq siedzib� najpierw we Francji, 

a od lata 1940 r. w trudno dosh:pnej Anglii. W warunkach dzialania woj
ska podziemnego, pozbawionego - z poczqtku calkowicie - technicznego 
wyposazenia niezb�dnego da nowoczesnej lqcznosci wojskowej, musiala 
powstac tzw. h4czno.sc konspiracyjna, opierajqca si� na sluzbie lc1cznik6w, 

kurier6w i emisari uszy. 
Juz jesieniq 1939 r. zostala zorganizowana dosc regularna pocztowo

-kurierska l;:icznosc, potem wspierana i uzupelniana lc1cznosciq radiowq 
i lotniczq. Rozbudowawszy z wolna swoje szlaki w Europie dzialala 
lqcznosc pocztowo-kurierska przez calq okupacj� w kierunku Warsza
wa-Londyn. W kierunku odwrotnym zastqpila jq do konca 1941 r. lc1cz

nosc lotnicza przez skoczk6w spadochronowych. 
Lc1cznosc radiowa ze Sztabem Naczelnego Wodza byla montowana 

od 1940 r. W rozmiarach wystarczajqcych mogla porozumiewac si� 
z krajem drogq radiowq centrala londynska, natomiast kraj musial na
dawanie radiogram6w ograniczac do minimum ze wzgl�du na duze niebez
pieczenstwo wykrycia jego radiostacji nadawczych przez nieprzyjaciela. 

1 K. Mali n o w s k i, Zolnierze lqcznosci walczqcej Warszawy, Warszawa 1983,

s. 7.
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Dlatego mmeJ pilna i bardziej obszerna radiowa korespodencja krajowa 
byla nadawana nie zawsze z radiostacji pracujqcych na terenie General
nego Gubernatorstwa, ale przez zakonspirowane placöwki lqcznosci, zwane 
bazami, rozmieszczone w krajach neutralnych. Tarn donosili „pocztEl na 
radio" kurierzy krajowi szlakami lqdowymi. Lqcznosc pocztowo-kurier
ska korzystala ze swej strony z mozliwosci przekaz6w radiowych w celu 
przesylania do Londynu pilnych kr6tkich radiogram6w regulujqcych ruch 
poczt i kurier6w b€ldqcych w drodze (zob. aneksy). 

Poza drogami wojskowej lqcznosci zagranicznej funkcjonowaly -
czElsciowo zresztq wsp6lne - drogi lqcznosci zagranicznej „polityk6w", 
tzn. Delegatury Rzc1du i stronnictw politycznych. 

Konspiracyjna lclcznosc kurierska organizujqca swojq dzialalnosc na 
terenie Generalnego Gubernatorstwa nie miala zbytnich trudnosci w do
borze pracowniköw - a czE)sciej pracowniczek - odpowiadajqcych wy
mogom tej sluzby. Inaczej bylo z wyborem ludzi mieszkajqcych poza 
granicami Generalnego Gubernatorstwa i kraju, a tacy byli potrzebni do 
budowy szlak6w zagranicznych. Tarn duzo trudniejsze bylo wynajdywanie 
i samo dotarcie konspiracyjne do takich os6b, kt6re z jednej strony od
znaczaly siEl specyficznymi kwalifikacjami, z drugiej zas zyly w warun
kach bytowych sprzyjajqcych wykonywaniu tej sluzby. Poszukiwania 
takich ludzi musialy byc szczeg6lnie ostrozne, odbywac siE) tylko drogq 
kontaktöw osobistych, przewaznie przedwojennych, zapewniajqcych cal
kowite zautanie, jakie wynikalo z dawnej zazylosci lub przyjazni -
nalezalo za wszelkq cenEl zapobiec wejsciu do glElboko zakonspirowanych 
sieci la.cznosci agenta gestapo (jak to, niestety, stalo sit:l w koncu 1943 r.). 

Ponii:szy artykul ukazuje przykladowo mechanizm werbowania zol
nierzy do specjalistycznych funkcji. Zostaly w nim przedstawione dzieje 
werbunku i blnierskiej sluzby, na jednym z pölnocnych szlak6w lqcz
nosci, kilku bylych uczennic i nauczycielek tzw. Liceum Raciborzanek 2• 

Szkola ta, jedyna uczelnia srednia dla dziewczqt polskich, kt6rych rodzi
ce Polacy mieszkali jak:o obywatele niemieccy w przedwojennej Rze
szy - na $lqsku, w Berlinie, Nadrenii, Prusach Wschodnich - w latach 
trzydziestych wychowywala eo roku kilkadziesiqt dziewczqt na polskie 
patriotki. Tymczasowq siedzibq szkoly byly Tarnowskie G6ry, poniewaz 
Niemcy uniem�zliwiali ukonczenie budowy wlasnego gmachu w Raci
borzu. Przyszle konspiratorki dane bylo autorce artykulu poznac w czasie 
jej wlasnej pracy u „Raciborzanek" w roku sz.kolnym 1936/37, kiedy 
uczyla je matematyki, pracuja,c r6wnoczesnie w tarnog6rskim Panstwo
wym Gimnazjum Zenskim. 

Poniewaz tak si� zlozylo, ze to autorka wcüign�la „Raciborzanki" do 
konspiracji, mianowicie do sluzby w berlinskiej plac6wce przekazniko
wej, w kt6rej w6wczas w latach 1941-1942 pelnila funkcjl� kurierki, 

• Leksykon Potactwa w Niemczech, Warszawa 1973, s. 426 - 436.
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szkic ponizszy nosi cz�sciowo charakter relacyjny - czego autorka si� 
bynajmniej nie wystrzegala, pragn::ic przyblizyc czytelnikowi atmosfer� 
sluzby panujqcej w kom6rce l&cznosci zagranicznej. 

Opis opiera si� na kilku przekazanych autorce relacjach 3 oraz na 
dokumentach uzyskanych w archiwum londynskiego Studium Polski Pod
ziemnej. Rozumienie powüizan mi�dzy faktami ulatwila autorce znajomosc 
catoksztaltu dziej6w kom6rki lqcznosci zagranicznej Komendy Gl6wnej 
AK, w kt6rej pelnila od polowy 1942 r. funkcj� zast�pczyni jej szefa. 

1. NIECO DANYCH O WARSZA WSKIEJ „ZAGRODZIE",
SZTOKHOLMSKIEJ „ANNIE" I BERLINSKIEJ „GRECIE"

Przed przystqpieniem do wlasciwego w&tku nalezy wyjasnic zadania, 
jakie mialy do spelniania kom6rki sztabowe zagranicznej l::icznosci pocz
towo-kurierskiej, kt6ra sposr6d wszystkich rodzaj6w h1cznosci tu nas 
interesuje. Nalezy takze ukazac w najwi�kszym skr6cie wplyw sytuacji 
wojennej, warunkujqcej mozliwosci lqdowych przerzut6w pocztowych 
i pieni�znych. 

Zadania krajowej kom6rki zagranicznej lqcznosci pocztowo-kurierskiej 
obejmowaly z poczqtku tylko dwa zakresy: techniczne przygotowanie 
do wysylki poczt, zawierajqcych meldunki podziemnego wojska do Na
czelnego Wodza, oraz dokonywanie odpraw kurier6w wyruszajqcych 
w drog� 4

• Poza tym kom6rka przyjmowala r6wniez licznych, zwlaszcza 
na poczc4tku, kurier6w przybywajqcych z Francji z rozkazami i instruk
cjami Naczelnego Wodza. Od 1940 r. kom6rka przej�la r6wniez zadanie 
organizowania szlak6w lqcznosci dla poruszajqcych siG od punktu do 

punktu kurier6w. Poczty krajowe stawaly si� coraz obszerniejsze, zawie-

a S<1 to relacje Emila Firlita, Marii Marszalkowskiej, Pelagii Mysiorny, Do
minika Ochendala oraz relacje wsp6lpracownik6w i rodzin o Zofii Gapinskiej, 
Klotyldzie Godzinskiej, Stefanii Horst6wnie-Ochendalowej, Stefanii Momodt i Bro
nislawie Wojciechowskiej. 

1 Odprawianie kuriera wyruszajqcego z pocztq nie bylo sprawq prostq i trwalo
zazwyczaj kilka dni. Korespondencj� podpisanii do wysylki przez Komendanta 
Gl6wnego oraz inne materialy, ju:i: zaszyfrowane przez dzial szyfrantek zagranicz
nych, przejmowal dzial techniczny „Zagrody", aby je zmikrofilmowac i przygo
towac do pakowania. Dzial schowk6w „Zagrody" umieszczal mikrofilmy w przed
miocie odpowiadajqcym danemu kurierowi. Dzial legalizacji „Zagrody" przygo
towywal „mocne" dokumenty osobiste i podr6i.y. Sam kurier musial zadbac o przy
stosowanie wyglqdu do swojej „legendy" i dok!adnie jq opanowac. Musial byc 
przecgzaminowany eo do niezawodnego zapami�tania adres6w, hasel, sposobu roz
pot.nania rozm6wc6w, szczeg616w poruszania si� na szlaku, znajomosci rozkladu 
poci<1g6w itd. Konspiracyjne lokale pracy „Zagrody" byly rozrzucone po calej 
Warszawie, a podejsc wolno bylo do nich tylko okreslonym lqcznikom. Lqczniczki 

przenosz.:ice materialy z lokalu do lokalu mialy stale pory wymiany poczty we
wn�trznej „Zagrody". Wszystko to nalezalo zgrac w dziennych harmonogramach 
poszczegölnych pracowniköw (w tzw. ich „rozkladach jazdy"). 

2 - Sobötka 3/84 
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raly misternie pakowane do pomyslowych schowk6w setki stron maszy

nopis6w, zaszyfrowanych i zmikrofilmowanych meldunk6w organizacyj
nych, sytuacyjnych, wywiadowczych, r6znych sprawozdan, szkic6w, ta
blic, schemat6w, zestawien, wzor6w dokument6w, map, pras� konspira

cyjnq i inne materialy nie nadajqce si� ze wzgl�du na charakter i obj�
tosc do przekazania drogq radiowq. Poczty takie wysylano w miar� moz
nosci raz na miesiqc lub cz�sciej; ze wzgl�du zas na pewnosc dotarcia 
do celu byly przewaznie dublowane na dw6ch roznych trasach 5• Szlakami 

lqcznosci pocztowej przesuwali si� kurierzy, sztafety kurierskie i emi
sariusze, kt6rych ruch i dojscie sledzila komörka warszawska drogq wy
mienienia z centralq londynskq kr6tkich radiogram6w. Szlaki te sluzyly 
tez do czasu sprawnego dzialania lc1cznosci lotniczej przerzutom pieni�dzy 
przekazywanych do kraju na potrzeby podziemnego wojska. 

Do niezawodnego funkcjonowania lqcznosci wojskowej, w tym lqcz
nosci zagranicznej, konieczne bylo zorganizowanie specjalnych - jak 
wspomnialam - organ6w sztabowych. W Sztabie Naczelnego Wodza 
dzialal tzw. Oddzial Specjalny do spraw kraju, Oddzial VI 6, do kt6rego 
nalezaly m. in. sprawy wszystkich rodzajöw lc1cznosci; lc4cznosciq poczto

wo-kurierskq zajmowal si� Wydzial A tego Oddzialu. W korespondencji 
radiowej uzywany byl dla oznaczenia Oddzialu VI skr6t „Centrala". 

W warszawskim sztabie podziemnego wojska dzialaly dwa oddzialy 
lqcznosci, Oddzial E.c1cznosci Konspiracyjnej, inaczej Oddzial V K, kt6ry 
zawiadywaJ m. in. lc4cznosciq zagraniczrn:1 pocztowo-kuriersk.i, oraz Oddz.ia! 
Lqcznosci Operacyjnej, czyli Oddzial V 0, ktory zajmowal si� m. in. 
lqcznosciq radiowq i lotniczq 7

• 

W Oddziale Lqcznosci Konspiracyjnej zostala jesieniq 1939 r. utwo
rzona specjalna kom6rka do spraw zagranicznej lqcznosci pocztowo-ku
rierskiej, p6zniejszy bardzo rozbudowany Wydzial Lqcznosci Zagranicznej 
Oddzialu V K Sztabu Komendy Glownej AK 8• Komorka ta uzywala 
r6znych kryptonim6w - tu uzyjemy skr6tu najdluzej stosowanego -
„Zagroda". Szefem „Zagrody" przez caly czas jej funkcjonowania byla 
Emilia Malessa, ps. ,,Marcysia" 9• 

1 Ogölem wys!ano do Sztabu. Naczelnego wodza z Komendy G!öwnej ZWZ-AK 
ok. 150 poczt, ktörych sledzenie losöw jest przedmiotem szczegolowych badai'l 
autorki. 

• M. U t n i k, Oddziat l.qcznikowy Komendanta Glownego AK przy Naczelnym
Wodzu na emigracji (VI Oddzial Sztabu. N.W.) (Wojskowy Przeglqd Historyczny,
1981, nr 3 i 4; 1982, nr 1). 

1 Armia Krajowa w dokumentach, t. III, Londyn 1976, ,,Organizacja i skiad 
osobowy Komendy Glownej AK". 

e Polskie Sily Zbrojne, t. III: Armia Krajowa, Londyn 1950, s. 225-237; 
K. P 1 u t a - C zach o w s k i, Oddziat V Sztabv. KG AK, Warszawa 1964, mpis
w zbiorach autorki; H. Ru d z ins k a, l:.qcznosc zagraniczna KG AK, Odcinek Po
ludnie, Warszawa 1974, mpis w zbiorach autorki.

e Poiski Slownik Biograficzny, t. XIX/2, z. 81, Krakow 1974. 
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Centrala rozporzqdzala w panstwach neutralnych zakonspirowanymi 
plac6wkami wojskowymi, tzw. bazami lqcznosci Naczelnego Wodza, kt6re 
przewai.nie byly zaopatrzone w sprz�t radionadawczy. Takc4 bazq byla 
od lipca 1940 r. ,,Baza L" nr III, ui.ywajqca kryptonimu „Anna", z siedzibct 
w stolicy neutralnej Szwecji, w Sztokholmie 10

• Pierwszym jej komen
dantem byl Tadeusz Rudnicki ps. ,,Wierzba". ,,Anna" dzialala w tajnej 
wsp6lpracy z Poselstwem RP w Szwecji, kierowanym przez min. Gustawa 
Potworowskiego. $cislejsza wsp6lpraca wü1zala baz� z polskim attache 
wojskowym, Feliksem Brzeskwinskim ps. ,,Habdank", a taki.e z Ekspozy
turct „L" (Litwa) Oddzial II Sztabu NW z siedzibq w Sztokholmie, kt6rc4 
kierowal Michal Rybkowski ps. ,,Adam Mickiewicz". 

,,Zagroda" ze swej strony zbudowala z czasem poza granicami General
nego Gubernatorstwa w r6i.nych miastach Rzeszy i okupowanej przez 
Niemc6w Europy wlasne plac6wki lub punkty l<4cznosci, rozmieszczone 
na wielu jej szlakach kurierskich w celu wymiany poczty z bazami 
i przerzutu emisariuszy. M. in. w Berlinie - kryptonim „Greta" 11 -

byly czynne kolejno punkty: ,,Barylka", ,,dr Iwo" i „Roman", a przedtem 
punkt „Sabina", nie naleiqcy jednak do „Zagrody". Punkty te posred
niczyly w przerzucie poczty i pieni�dzy mi�dzy Warszawq a Sztokhol
mem. Z ich funkcjonowaniem wiqi.e si� dzialalnosc ,,Raciborzanek". 

Kiedy po kl�sce Francji w czerwcu 1940 r. Sztab Naczelnego Wodza 
Polskich Sil Zbrojnych przeni6sl si� wraz z emigracyjnym rZqdem do 
Londynu, niepomiernie wydluzyly si� drogi lqcznosci pocztowo-kurier
skiej, wiodqce dotqd szlakami poludniowymi - przez W<:gry, Jugosla
wi� i Wlochy do Francji. Odtqd prowadzily przez Balkany do Turcji, 
a stamtqd samolotem angielskim przez Egipt i srodkowll Afryk� do 
Wielkiej Brytanii. Przerzuty poczt staly si� coraz trudniej�·ze, nieregu
larne i niepewne. Niemcy bowiem, przygotowujqc si� do wojny z ZSRR, 
podporzqdkowaly sobie kolejno panstwa balkanskie. Podczas gdy do 
czerwca· 1940 r. na przeslanie poczty do Francji starczylo okolo 10 lub 
nawet mniej dni, po tym terminie poczty krajowe przybywaly wprawdzie 
nadal sprawnie dzialajqcymi szlakami z W arszawy przez Karpaty do 
Budapesztu, ale stamtqd przesylki utykaly w dalszej drodze, czasami 
przepadaly, a w londynskim sztabie znajdowaly si� nieraz dopiero po 
kilku miesiqcach. Bylo to przedmiotem wielkiej troski Komendanta 
Gl6wnego. Chcial on w r�kach Sztabu Naczelnego Wodza widziec jak 
najpr�dzej zwlaszcza cenne meldunki wywiadowcze, zdobyte wielkimi 
ofiarami zolnierzy podziemia, a stanowiqce w duzej mierze o wkladzie 
Polski do zwyci<:stwa aliantöw. 

1• L. K 1 i s z e w i c z, Baza w Sztokholmie (Zcszyty Historycznc, Paryz 1981,

z. 58).

11 Kryptonimu „Greta" uzywano w depeszach radiowych zar6wno dla oznacze
nia miasta Bcrlina", jak i placöwki przekaznikowej; podobnic bylo z kryptonimcm 
,,Sabina". 
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Pilnym zadaniem „Zagrody" stala si� wi�c budowa kr6tszych dr6g 
kuriersk.ich wiodqcych przez Niemcy na polnoc do Szwecji, do bazy 
„Anna", i na zach6d do Francji i Szwajcarii, gdzie Centrala miala dopiero 
zorganizowac swoje bazy lqcznosci (nadano im potem kryptonimy „Wera" 
i „Klara"). W „Zagrodzie" zacz�ly odtqd funkcjonowac trzy oddzielne 
,,odcinki" - Odcinek Poludnie, Odcinek P6lnoc i Odcinek Zach6d, rozpo
rzc1dzajc1ce wlasnym kierownictwem i wlasnymi zespolami kurier6w. Wo
bec braku doswiadczenia i zupelnie odmiennych - w zestawieniu z dotych
czasowymi szlakami poludniowymi - warunk6w funkcjonowania nowo 
budowanych szlak6w przez Niemcy bylo to dla „Zagrody" zadanie bardzo 
trudne do wykonania. 

2. PIERWSZY ETAP FUNKCJONOWANIA L;\CZNOSCI

NA TRASIE WARSZAWA-BERLIN-SZTOKHOLM

\V koncu 1940 r. otworzyla si� mozliwosc przerzutu pieni�dzy z Cen
trali transferem bankowym do Berlina przez Sztokholm. Ambasada 
szwedzka w Londynie zgodzila si� bowiem przeslac pieniiidze dostarczone 
jej przez polskie wladze emigracyjne do ambasady szwedzkiej w Berli
nie - rzekomo na cele charytatywne dla ludnosci w okupowanej Polsee 12. 

Nalezalo zorganizowac zakonspirowany odbi6r tych pieni�dzy od Szwed6w 
z Berlina. 

\V tymze czasie „Anna" zawiadomila kraj radiem londynskim, ze 
w Berlinie zostal zainstalowany punkt kontaktowy „Sabina", prowadzqcy 
do kierownika berlinskiej plac6wki ·wywiadowczej, bi;;diicej fifü� Ekspo
zytury „L" w Sztokholmie. Kierownikiem tej plac6wki wywiadowczej byl 
Alfons Jakubianiec, ps. ,,Kuba" i „Kuncewicz", pracujqcy od czerwca 
1940 r. jako urz�dnik cywilny w projaponskiej ambasadzie Mandzukuo 
w Berlinie 13• Utrzymywal on kontakt z kierownik.iem Ekspozytury „L"
w Sztokholmie przez zaprzyjaznionych dyplomat6w japonskich, kt6rzy 
wozili jego poczti;; w swoim bagazu dyplomatycznym do i ze sztokholm
skiej ambasady Japonii, w kt6rej byl fikcyjnie zatrudniony kierownik 

1! Armia Krajowa w dokumentach, t. I, Londyn 1970, s. 301 i 366; autorka :.ic 

znalazla dotychczas dowodu na to, ze transfer faktycznie si� odbyl. 

a Kpt. Alfons Jakubianiec, ur. 1907 r. W 1939 r. kierowal placöwk& wywi.1-

dü\VCZ<) w Grodnie, gdzie zaprzyjaznil si<'; ze stazystq japonskim Mizuno. Po kam
panii wrzesniowej wsp61pracowa! w sprawach ewakuacji zolnierzy do Szwecji 

z konsulem japonskim w Kownie Sugiharq, przyjacielem Mizuny. Od niego otrzy

mal paszport japonski i zostal zatrudniony jako tlumacz w berlinskim poselstwie 
mandi.urskim. Posredniczyl w lc1cznosci nie tylko z Komendct Gl6wnc1 ZWZ w War
szawie, ale tak:i:e przez Ryg�Kowno z ZWZ Wilenszczyzny. Aresztowany w lipcu 

1941 r. zgin&l w obozie Sachsenhausen 2 VIII 1944 r. Zob. St. St rum p h- Wo j t
k i e w i c z, Tiergarten, Warszawa 1967 r.; W. Sc h e 11 e n b er g, Aufzeichnungen, 

Wiesbaden 1979, s. 119-125; Armia Krajowa w dokumentach, t. I, s. 460, 495; t. II,
Londyn 1973, s. 75, 81, 82, 121. 
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Ekspozytury Rybikowski. 
Punkt kontaktowy „Sabina" 14 byl pierwszym oparciem w dzialalnosci 

Odcinka P6lnoc „Zagrody". Wkr6tce udalo si� stworzyc bezpieczny szlak 
kurierski Warszawa-Berlin i docierac przez punkt „Sabina" do „Kuby". 
,,Kuba" z kolei przekazywal przesylki krajowe razem z wlasmt pocztq, 
przewozonq przez Japonczyk6w, za posrednictwem Rybikowskiego z Eks
pozytury „L" do bazy „Anna". ,,Anna" zas powierzala je kurierom 
angielskim lub innym zaufanym pasazerom samolotu angielskiego, kur
sujqcego (przewaznie raz na tydzien) mi�dzy neutralnq Szwecjq a Szkocjq, 
a stamtqd poczty dowozono do Centrali. W odwrotnym kierunku dzialal 
z Londynu przez Sztokho]m przerzut korespondencji Centrali i „Anny" 
oraz pieni�dzy przewozonych do Berlina do „Kuby", a stamtqd do War
szawy, z odnogq do Poznania 15• 

Bazy „Anna" i „Zagroda" usilowaly zorganizowac takze drugi spos6b 
przekazywania poczty i pieni�dzy, mianowicie przez Szwedzkq Izb� Han
dlowq w Berlinie, z kt6rq wsp6lpracowali szwedzcy przemyslowcy z przed
wojennych firm polsko-szwedzkich. Firmy te prosperowaly nadal w oku
powanej Polsee, a szwedzki personel kierowniczy od czasu do czasu 
przejezdzal przez Berlin do Warszawy. Jednakze droga ta stala si� wkr6t
ce po jej zaawizowaniu nieaktualna dla przerzutu poczty, nieco dluzej 
dzialala jednak w zakresie przekazywania pienü�dzy 16• 

W koncu 1940 r. ,,Zagroda" nie miala jeszcze wlasnego berlinskiego 
kuriera do „Kuby". Poslugiwala si� kurierem PPS (o nazwisku prawdo
podobnie Kotula), kt6ry posiadal w Berlinie powiqzania rodzinne. Ale 
juz od przelomu 1940/41 jezdzila na tym szlaku wielokrotnie kurierka 
,.Zagrody" .,Zo" (autorka artykulu 17). Zostala ona w tym celu przenie
siona ze sztabu Komendy Okr�gu Slqskiego do „Zagrody" (aneks 1). 

„Kuba" byl oficerem bardzo dzielnym i rzutkim, ale w mniemaniu 
„Zagrody" nie dosc ostroznym. Zar6wno „melina" noclegowa, dana przez 
,,Sabinf' do dyspozycji „Zo" w Berlinie, jak i spos6b osobistego kon-

H Sabina, 1at ok. 30, nie znanego nazwiska (byc mozc R. Benke, ps. ,,Sylwia"), 
zatrudniona w ambasadzie Mandi:ukuo w Berlinie jako kucharka. Byc moze byla 
r6wniez kurierkq „Kuby" da Warswwy i Poznania w 1940/41 r. Postac zbeletryzo
wana w ksiqzce Strumph-Wojtkiewicza Tiergarten. 

l5 Depeszq nr 175 z dnia 22 X 1940 r. ,,Zagroda" podaje skrzynk� dr. Przy
chodzkiego w Poznaniu na skladanie pieni�dzy przez wyslannika „Anny" i „Kuby". 

18 Zob. J. Lewa n d o w s k i, Swedish Contribution to the Polish Resistancc 

Movement during World War Two (1939-1942), Uppsala 1979, s. 56. Dcpesza 
„Zagrody" do „Anny" 25 IV 1941 r., przeslana via Londyn, podaje: ,,Droga przez 
Izb� Handlowq upadla". 

11 W 1atach 1937-1939 byla komendantkq Rejonu S!<1skiego Przysposobienia 
Wojskowego Kobiet (PWK) w Katowicach. Po zaprzysi�zeniu w Warszawie da SZP 
zorganizowala ad listopada 1939 r. pierwszq siatk(l konspiracyjnq SZP-ZWZ 
z instruktorem PWK na $lqsku. W sztabie Komendy Podokr�gu Zagl�bie Dqbrow
skie SZP-ZWZ, a potem w sztabie Okr�gu S1qskiego ZWZ pelnila funkcjE; szefa 
l:icznosci do grudnia 1940 r.; jezdzila m. in. do Wroclawia. 
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taktowania si� z „Sabirnf' i samym „Kubq" zaczynaly wydawac si� sze
fowi „Zagrody" nie dosc bezpieczne. Wiadomo bylo, ze „Kuba" styka si� 
z duzq liczbct ludzi - wbrew regulom pracy konspiracyjnej. Tak wazna 
funkcja, jak przerzut poczty Komendy Gl6wnej, powinna byla byc wy
lqcznq funkcjq przerzutowca. Tymczasem „Kuba", poza wykonywaniem 
niebezpiecznej pracy wywiadowczej, dla kt6rej zorganizowal siec si�
gajqCq po Prag� czeskq i Kr6lewiec, swiadczyl jeszcze dodatkowo grozqce 
dekonspiracjq uslugi lctcznosciowe dla „polityk6w", w czym „Sabina" 
r6wniez. posredniczyla. 

Stwarzalo to stan niebezpieczenstwa dla pracy „Zagrody", skrupulatnie 
przestrzegajqcej zasad konspiracji. Moze dla ilustracji tej cechy „Zagrody" 
przytocz� spos6b, w jaki odbyla si� pierwsza wyprawa kurierska „Zo" 
do Berlina (mimo ze posiadala ona juz zapraw�. zdobytq na kurierskich 
drogach Komendy Okr�gu Slqskiego). ,,Zo" zaopatrzona w falszywe 
dokumenty urz�dniczki niemieckiej (zdaje si� na nazwisko Elisabeth Ku
bitza) wyjechala do Berlina nie sama, lecz holowana przez doswiadczom\, 
znajqcq Berlin kurierk�. Byla niq mloda Sl;;izaczka z Chorzowa, o nie 
znanym „Zo" w6wczas prawdziwym nazwisku, ale falszywym Ela We
ber 19

• Obie znajc1ce doskonale j�zyk niemiecki jechaly razem jako Reichs
deutschki, z odpowiednio preparowanq „legendq", okr�z.nq drogq przez 
Slqsk - podr6zni bowiem poci;;ig6w bezposrednich z Warszawy przez 
Poznan do Berlina byli zbyt dokladnie obserwowani przez policj� nie
micckq, aby CZE;Sto uzywac tej trasy. Jechala przez Chorz6w, gdzie 
Ela miala rodzin�, u kt6rej mogly przenocowac. Zajechawszy do Berlina, 
Ela zabrala „Zo" na odpoczynek nerwowy do swego lokalu i po um6wie
niu na wszelki wypadek punktu spotkania w kawiarni w Tiergarten 
wypuscila jq spod swojej opieki. ,,Zo" udala si� do palacu ambasady 
mandzurskiej, gdzie klaniaji:icy si� do ziemi malutkie „Jajki" {taki kryp
tonim nadala Centrala Japonczykom) zaprowadzili jq do „Sabiny", a ta 
po sprawdzeniu hasla przywolala „K.ubf' z pobliskiej ambasady japon
skiej. 

Odtqd juz „Zo" jezdzila do Berlina samodzielnie, i to r6znymi tra
sam.i - przez Poznan, Slqsk lub Torun. 

Wyjazdy z poczt;;i byly zwykle awizowane z kraju depeszq radiowq 
via Centrala do „Anny", a ta zawiadamiala „Kub< ( ' o terminie przyjazdu 
kuriera. Z kolei Centrala potwierdzala dojscie poczty do „Anny" i Centrali. 
I tak depeszq z 26 XII 1940 r. kraj przekazuje nast�pujqcq informacj�: 
,,. . . 2) Przekazac Wierzbie pilnie: Czy mozecie przyslac kuriera do 

18 Zofia Gapinska, ps. ,,Ela Weber", ,,Elzbieta Diehl", nr 1917, studentka 
medycyny, kurierka i wsp6lpracownica kierownika berliri.skiej kom6rki Zwiqzku 
Odwetu KG AK mjra Franciszka Pawelli-Jarocinskiego, aresztowana we wrzesniu
1941 r., zmarla w obozie Ravensbrück w 1944 r.; zob. m. in. E. Ku m o r, Wycinek 
z historii jednego zycia, Warszawa 1961, s. 101; L. W an a t, Apel wi�zni6w Pa
wiaka, Warszawa 1969, s. 284. 
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Sabiny na 16-17 stycznia po meldunek za grudzieri. dla Centrali, po
daj.:ic u Sabiny haslo Adolf, odzew Anna, kontrodzew upominek Ge
schenk" 19

, Dalszy przyklad: dnia 15 II „Zagroda" wyslala depesz� wspra
wach pieni�zno-pocztowych (aneks 1), kt6ra dotarla jednak do „Anny" 
dopiero okolo 20 III. Odü1d takich depesz bylo wi�cej. Np. Centrala 
zawiadamiala kraj 28 II, ze „Wierzba" otrzymal meldunek wywiadowczy 
nr 49, a depeszq z 25 III, ze „Wierzba" otrzymal poczt� ,,Rakonia" (ps. 
gen. Roweckiego dla baz) nr 4 z meldunkiem 53. 

Szlak p6lnocny przez Berlin-Sztokholm stal si� w tym czasie gl6w
nym szlakiem przerzutowym dla poczt krajowych do Londynu oraz dla 
przekazywania pienü�dzy z Londynu. Nalezalo starac si� o maksymalne 
jego bezpieczenstwo, kt6re w opinii „Zagrody" bylo zagrozone pewnq 
lekkomyslnosciq odwaznego „Kuby" 20• Szefowi „Zagrody", ,,Marcysi", 
tak bardzo zalezalo na usprawnieniu szlaku i uczynieniu go jak najbar
dziej pewnym, ze usilowala nawet wyslac kurierk�-emisariuszk� az do 
Sztokholmu w celu uzgodnienia z komendantem bazy „Wierzbq'' wszyst
kich szczeg6l6w przerzut6w, cü1gle natrafiajqcych na rozmaite przeszkody. 
„Wierzba" mial zorganizowac przyjazd emisariuszki z Warszawy przez 
Berlin w ten spos6b, ze Szwedzi zazqdaliby od wladz niemieckich legal
nej wizy. 0 niepowodzeniu tej sprawy m6wi aneks 11. 

Inne zagrozenie czyhalo w tak bardzo przydatnym posrednictwie 
Japonczyk6w. Wprawdzie i „Kuba", i Rybikowski r�czyli za ich lojalnosc, 
opartq tak:ze na korzysciach, jakie Japonczycy czerpali z przekazywania 
im niekt6rych informacji wywiadowczych przez obu oficer6w, ale ani 
gen. Rowecki, ani Centrala nie podzielali w pelni tego zaufania 21

• Stqd 
tez nie zostal zaakceptowany ryzykowny spos6b przesylania poczty zapro
ponowany przez „Kub1 (': Mianowicie kurierka „Zo" miala w ekspresie
Berlin-Moskwa na odcinku Poznari.-Warszawa podejsc do jadqcego 
w nim Japonczyka i po podaniu mu po japori.sku hasla „Slonce wstaje na 
wschodzie" (kt6rego juz si� wyuczyla) dokonac z nirn wymiany przesylek. 

W celu odci�cia si�, przynajmniej cz�sciowego, od grozqcej dekonspi
racjq tak waznej wsp6lpracy z „Kubq" i Japoii.czykami, nalezalo szukac 
nowych kontakt6w na szlaku berliii.skim. Udalo si� je znalezc dzi�ki 
„Raciborzankom". Umozliwily one zmontowanie nowego punktu nie 
znanego „Kubie". Nadano mu kryptonim „Barylka", a po jego „spaleniu" 
funkcj� jego przyjql punkt „dr Ivo". 

1e Armia Krajowa w dokumentach, t. 1, s. 381. 
2a „Kuba" opowiedzial „Zo" ryzykown(! ,,przygodc/' ze sztandarem wilenskim, 

ktöra jq gl�boko zaniepokoila: nadui.yl on drogi Japonczyköw, tak niezwykle cennej 
dla najtajniejszego przesylania poczt Komendy Glöwnej do bazy „Anny", do prze
rzutu sztandaru, wyhaftowanego przez zakonnice z Wilna dla polskich Iotniköw 
w Anglii (sztandar ten znajduje si� obecnie w Muzcum Sikorskiego w Londynie). 

21 Zob. aneks 7. Depesz<1 nr 364 z 9 X 1941 r. gen. Rowecki podaje: ,,Jestem 
zdania, ±e pocztE) naszq przeglqdajq i zapewne odstE)pUjq Niemcom". W pazdzierniku 
19-H r. Centrala rozkazala „Annie" zcrwanie kontaktöw z Japonczykami.
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3. WERBUNEK „RACIBORZANEK"
I MONTOW ANIE BERLINSKICH KONT AKTOW zz 

Dyskretne poszukiwania nowych mozliwosci do funkcjonowania szla
k6w lqcznosci bylo obowiqzkiem kazdego pracownika „Zagrody". Bylo 
to przede wszystkim kardynalnym obowiqzkiem bazy ,,Anna", odpowie
dzialnej za dzialanie szlak6w p6lnocnych, ale poza przeciqzonym punktem 
,,Sabina" udalo sie:� jej tego dokonac jedynie w minimalnej mierze. 

Jak wszyscy kurierzy krajowi „Zo" takze wszcz�la juz od poczqtku 
1941 r. poszukiwania kontakt6w wsr6d wszystkich znajomych, zwlaszcza 
mi2szkajqcych na Slqsku. Szukanie musialo byc oczywiscie bardzo ostroz
ne, bez wtajemniczenia rozm6wc6w w sedno sprawy i bez zdradzenia 
wlasnej funkcji. 

Sposr6d przedwojennych znajomych przypomnia!a si� m. in. znajoma 
z 1937 r., dyrektorka „Raciborzanek", Klotylda Godzinska 23

. Niestety, 
adres jej byl nieznany. Po zmudnych, zdawalo si� beznadziejnych w wa
runkach okupacji poszukiwaniach, ,,Zo" zdobyla informacj�, ze Go
dzi11ska micszka na jakims przedmiesciu Krakowa i jest gl�boko zaan
gazowana w nieznanej kom6rce konspiracyjnej. Wreszcie udalo si� do 
niej dotrzec. Godziii.ska okazala si(; kopalniq cennych adres6w Slqzaczek, 
mieszkajqcych na zach6d od przedwojennego kordonu granicznego. ,,Zo" 
kolejno je objechala. Pami�ta pobyt u swoich bylych uczennic: u Wlo

darskiej w Zabrzu, u Gruszk6wny w Strzelcach Opolskich, jakis no
cleg w Raciborzu, byla chyba takze u nauczycielki (Gertrudy Knosalan
ki) - naturalnie nigdzie nie zdradzala nieco zdziwionym, ale goscin
nym .,Raciborzankom" wlasciwego cdu wizyty. Rzeczywiscie, przydatna 
okazala siQ zdobyta tq drogq informacja, z.e w Poznaniu mieszkaj� 
dwie byle nauczycielki „Raciborzanki": anglistka Maria Marszalkowska 
i nauczycielka gimnastyki i robot r�cznych Bronislawa Wojciechowska, 
pochodzqca z rodziny emigranckiej w Nadrenii. W Poznaniu mieszkala 
r6wniez uczennica „Zo", Pelagia Mysiorna. Wkr6tce, chyba w lutym 
1941 r., ,,Zo" znalazla si� w Poznaniu. Po przeprowadzeniu wst�pnych 
rozm6w wszystkie trzy zostaly przez niq zaprzysiE;zone. 

Maria Marszalkowska, kt6ra przybrala pseudonim „Wanda", a potem 
,,Ruta Wagner", okazala si� nieprzydatna w sluzbie zagranicznej lcicz
nosci. Wlc1czyla si� za posrednictwem „Zo" do innej pracy konspira
cyjnej. ,,Zo" bowiem, jako dawna instruktorka Przysposobienia Wojsko
wego Kobiet, byla w kontakcie z Szefem Wojskowej Sluzby Kobiet 
Komendy Gl6wnej ZWZ-AK, Mariq Witek, bylq Komendantkl:l Na
czelnq PWK, kt6ra kierowala r6znymi kom6rkami kobiecymi. Maria 

u Ponizszq cz�sc artykulu opada autorka prawie wylqcznie na pami�ci rela

tor6w. 
u Z. Ha j du k, K!otylda Godzinska (Przegl11d Historyczno-Oswiatowy, 1970, 

nr 2). 
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Marszalkowska stan�la na czele jednej z poznanskich siatek wywiadu 
ZWZ-AK 24

. 

Wojciechowska, ps. ,,Bronka", i Mysiorna, ps. ,,Pela", pracowaly jako 
Reichsdeutschki w poznanskich firmach niemieckich. W ich mieszkaniu 
„Zo" mogla odtc1d bezpiecznie nocowac 25, choc miala w Poznaniu, dokqd 
odbywala dosc cz�ste wyjazdy sluzbowe, jeszcze dwie inne „meliny", 
u Jadwigi Kossobudzkiej, ps. ,,Jagoda", i Wandy Gajewskiej, ps. ,,Wan
da". ,,Bronka" i „Pela" jezdzily od czasu do czasu do Berlina - zar6w
no sluzbowo, jak i prywatnie. Jako Reichsdeutschki, pracujqce \Ve wlq
czonym do Rzeszy Poznaniu, nie mialy zadnych trudnosci w przekra
czaniu przedwojennej granicy w Zbqszyniu. W marcu 1941 r. ,,Zo" 
wybrala sü� z „Pelq'' i drugq „Raciborzankq", Elzbietq Betanskq, do 
Berlina 26

. Zaprowadzily jq do swojej kolezanki, Stefanii Horst6wny
-Ochendalowej, r6wniez bylej uczennicy „Zo", na ulic� Altejakobstrasse 
93, gdzie mieszkala z m�zem Dominikiem, niedawno zaslubionym, bylym 
nauczycielem gimnastyki w Gimnazjum Polskim w Bytomiu. 

Ochendalowie pracowali oboje w firmach niemieckich. Zajmowali 
obszerny pok6j sublokatorski, w kt6rym znalazlo si� miejsce do spania 
dla „Zo". Dominik przebyl jako dzialacz od 1922 r. Zwicizku Polak6w 
w Niemczech ob6z koncentracyjny w Sachsenhausen-Oranienburg. Uda
lo mu si� po roku wyjsc stamt::id calo dzi�ki zabiegom jego siostry (byla 
dyrektorkq w renomowanym zakladzie krawieckim, gdzie ubieraly si� 
zony dygnitarzy hitlerowskich). Stefania pochodzila ze slynnej z przy
wiqzania do polskosci rodziny Horst6w z Zakrzewa z Ziemi Zlotow
skiej 27• 

Ochendalowie bez wahania zgodzili si� na podj�cie sluzby w „Za
grodzie". Zlozyli na r�ce „Zo" przysi�g� zolnierskq. Odtqd mogla ona 
zrezygnowac z „meliny" dosc strachliwej i niezbyt ch�tnej „bialej Ro
sjanki", jakq jej wyznaczyla „Sabina". Odetchrn�la z ulg::i, przyjazdy jej 
bowiem do Berlina stawaly si� coraz cz�stsze. Pomagaly jej w nich 
Pela Mysiorna i zdaje si� - Elzbieta Betanska. 

W kwietniu 1941 r. wyjechala razem z „Zo" do Berlina „Bronka". 
Miala skontaktowac z niq swojq przyjaci6lk�, Stefani� Momodt, dzia
laczk� polonijnq (kt6rej siostra byla r6wniez „Raciborzankq"). Momodt 

24 M. W o  :i. n i a k, Dzialaczki wie1kopolskie (By nie odeszly w mrok zapom
nienia, Warszav,;a 1976, s. 164-168). 

'6 „Zo" przypomina sobie, ze wielokrotnie sluchala w mieszkaniu Wojciechow
skiej radia angielskiego, dla bezpieczenstwa przed donosem sqsiad6w przykrytego 
pierzynq. 

28 Wg relacji P. Mysiorny wsp6ldzialaly w uslugach dla „Zagrody" ,,Racibo
rzanki" - Elzbieta Betanska i Wanda W!odarska mieszkajqca w czasie wojny 
w Zabrzu, a potem w Chociebuzu na Luzycach. ,,Zo" nie przypomina sobic tcgo 

faktu. 
21 K. K q k o 1 e w s k i, Chleb b�d(; jadl na kl�czkach (Nasza Ojczyzna 1966, 

nr 9) i inne artyku?y publicystycznc. 
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takze przebyla rok w obozie w Ravensbrück. Zostala zaprzysu�zona 
i przybrala pseudonim „Mery". Podj�la si� prowadzenia punktu kon
taktowego o kryptonimie „Barylka". Punkt ten byl zupelnie niezalezny 
od „Kuby" i Ochendalow. 

Utworzenie punktu „Barylka" bylo duzym sukcesem w pracy „Za
grody". Mial on w zamierzeniu jej szefa zastqpic dotychczasowy punkt 
„Sabina". Adres i haslo do nowej skrzynki przekazala „Zagroda" do 
Centrali depeszq z dnia 9 VI 1941 r. (aneks 2). 

Maie dla pewnej ilustracji udzialu „Raciborzanek"w funkcjonowaniu 

plac6wki berliriskiej warto przytoczyc kilka zapami�tanych zdarzeri. Pew
nego razu „Zo" odebrala z punktu kontaktowego „Sabina" (a moze byl 
to punkt „Lili", o ktorym nizej) duzq paczk� banknot6w dolarowych, 
opakowanych w taki spos6b, zeby je mogla przewiezc bezpiecznie przez 
granic�. Moze to bylo owych 30 „beczek" (tzn. 30 tysi�cy dolar6w) 
zapowiadanych depeszq Centrali nr 411 (z dn. XI 1941 r., aneks 9). 
,,Zo" nie miala odpowiedniego schowka. Kupila wi�c zwyklq waliz� 
tekturowq wylozonq papierowq podszewkq. W nocy odkleili z Ochenda
lami ostroznie papier z dna i ulozyli warstwami banknoty dolarowe, 
z lekka zlepiajqc je przez zwilzenie ocukrzomi wodq, aby si� nie prze
suwaly. Byly to zdaje si� odcinki o niskich nominalach. Takich Zqdal 
kraj od Centrali, poniewaz duze odcinki byly trudne do odsprzedania 
na warszawskim czarnym rynku walutowym. Potem ulozyli na bankno
tach zdjGty z dna papier i prymitywny schowek zaw�drowal do Wa:r
szawy. 

Pierwsze poczty krajowe, jakie wiozla „Zo" do „Kuby", byly zresztq 
takze dosc prymitywnie ukryte, czy to w tubce pasty do z�b6w, czy to 
w szczotce, puderniczce, lusterku itp. 29 

Pewnego razu „Zo", przejechawszy rano przez Poznan do Berlina, 
udala si� jak zwykle na Altejakobstrasse 93. Przyj�la jq wystraszona 
Stefania: przed kwadransem byli u niej policjanci kontrolujqcy bylych 
wi�zni6w oboz6w koncentracyjnych. Nie zastawszy juz Dominika, kt6ry 
wczesniej wyszedl do pracy, zapowiedzieli sw6j powrot. Nie mogla wi�c 
u nich zatrzymac si� ani nocowac. Zmartwiona odeszla. Po zalatwieniu 
spraw sluzbowych, kt6re wymagaly kontynuacji w dniu nast�pnym, 
poszla wieczorem do „Mery". Niestety, ona tak:ze spodziewala si� kon
troli. Pokazala r�ce cale w szramach - pamiqtka po ladowaniu cegiel 
w Ravensbrück. Powiedziala ze smutkiem, ze nie chce znalezc si� tarn 

29 Nieco p6foiej rozporz<jdzala „Zagroda" swietnymi schowkami, np. kurier 
Tadeusz Wesolowski, zatrzymany przez policjE: berlinskq w zwiqzku z okazaniem 
warszawskich dokument6w podr6.iy, pozwolil sobie na zapalenie tarn w czasie 

przesluchania papierosa z cygarniczki zawierajqcej poczt� KG. Nie zostala ona 

przez to uszkodzona i kurier wi6zr jq dalej po zwolnieniu z aresztu, kiedy dalo 
wynik pozyiywny telefoniczne sprawdzenie prawdziwosci dokumentöw w firmie 

warszawskiej, w kt6rej byl rzekomo zatrudniony.
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po raz drugi. ,,Zo" nie wyjawila jej swojej dramatycznej sytuacji i ode
szla. Nie mogla dlugo przebywac na dworcach, zaledwie umkn�la przed 

kontrolq dokument6w, tym razem zdaje si� nie dosc mocnych, nie po

zwalajc1cych zanocowac w hotelu. Nie mogla dlugo chodzic w nocy po

zaciemnionych ulicach. Pami�ta, ze byla szczeg6lnie zatroskana brakiem 
swiecc1cego guzika na plaszczu, jaki Niemcy byli zobowic1zani ncsic po 
ciemku. Okolo 11 w nocy udala si� z powrotem do Ochendal6w i ci 
zaryzykowali przenocowanie. Wyszla od nich przed 5 rano - teraz juz 
mogla bezpiecznie chodzic po ulicach. 

Dominik przypomina w swojej relacji skomplikowam1 wymian� pew
nej poczty obj�tosciowej. Odbyla si� ona chyba w maju 1942 r. Do
minik pracowal w firmie przewozowej jakiejs hurtowni tekstylnej, dzia
lajc1cej na prawach Wehrmachtsbetrieb (eo zwalnialo go od sluzby fron
towej). Miejsce pracy wykorzystal do wymiany. Mianowicie kurier przy
jezdzajqcy z pocztc1 do Berlina zostawil jq w walizce w bagazowni 
dworcowej, a kwit bagazowy wyslal w kopercie do biura Dominika, tak 
ze musial trafic do jego rqk. 0 oznaczonej porze Stenia odebrala walizk� 
z dworca, a Dominik przekazal jq innemu kurierowi, zamieniajqc z nim 
w kolejce podziemnej identycznc1 walizk� 29

• 

Szczegolnie niebezpieczne wydawalo si� ,,Zo" pierwsze podejscie do 
skrzynki „Lili" w ambasadzie amerykanskiej 30• Wychodzc1c z jej gmachu 
przechodzila z wielkc4 ostroznoscic1 do kolejki podziemnej i przez par� 
godzin niq jezdzila, cic1gle zmieniajc1c wagon i kierunek w obawie, czy 
nie jest sledzona. 

Wiosnq 1942 r. odbyla si� u Ochendal6w uroczystosc - ,,Zo" mogla 
im przckazac, zar6wno Stcni, jak i Dorn.i.nikowi, wiadomosc, ze Komen
dant Glowny AK odznaczyl ich Krzyzem W alecznych 31

• 

Wr6cmy jeszcze do sluzby „Bronki" i „Peli". Wiosmi 1942 r. ich 
uslugi dla „Zagrody" staly si� zb�dne - przeszly wif;c do jej rezerwy. 
Juz latem tegoz roku znalazly si� w komorce wywiadowczej kierowanej 
przez Mari� Marszalkowskq 32

• Kom6rka ta zostala zdekonspirowana 
i wszystkie trzy razem z wi�kszq grupq wywiadowczyn uwi�ziono 
w kwietniu-maju 1943 r. 33 Po ci�zkim sledztwie w oslawionym „Domu 

20 Dominik wyrccytowal jeszcze w r. 1979 z pami<;ci: wagon II, przedzial 2
odcinek mi�dzy stacj,l Alexander Platz i Schlesischer Bahnhof. 

ao Przei.yla bowiem bardzo przykrq przygod� zgubienia przez siebie w pociqgu 
notatki pisanej clairem (tzn. nie zaszyfrowanej) na bibulcc, zawierajqcej adres 

i haslo Lovella. Nie byla ca!kowicie pewna, czy skrawek nie dostal si!; w niepo
wolane r�ce. 

81 Obydwoje otrzymali rozkazem 512 BP z dnia 3 X 1944 r. takr.e Zloty Krzyi; 
Zaslugi z l\Iieczem. 

" Zob. przyp. 24. 
81 „Zo" dowiedziala siG o ich aresztowaniu w Londynie, gdzie wöwczas

przebywala jako emisariuszka KG w sprawach l&cznosci pocztowo-kurierskiej

i wlasnie przygotowywala si� do powrotu do Polski. Przezorna szefowa „Zagrody",
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2olnierza" w Poznaniu przewieziono je w listopadzie 1943 r. do Berlina 
i Lipska na dalsze sledztwo, przy czym przewidziana rozprawa przcd 
Volksgerichtshof grozila im wyrokiem smierci za zdrad� kraju (Lan
desverrat). Marii Marszalkowskiej po oddzielnej rozprawie wyrok ten 
odczytano. W wi�zieniu w Lipsku, znoszqc zamkni�te w celi pieklo 
bombardowan, przebywaly do 19 IV 1945 r., kiedy zostaly uwolnione 
przez wojska amerykanskie. ,,Bronka" pozostala u rodziny w Niemczech, 
gdzie zmarla 1972 r. w Dortmundzie; Maria Marszalkowska, zam�zna 
Kaniewska, i Pelagia Mysiorna, zam�zna Fitowa, wr6cily do Polski. 
Elzbieta Betanska nie zyje. Stefania Ochendal zmarla w 1960 r. w War
szawie. 0 Stefanii Momodt autorka mimo poszukiwan nie uzyskala 
dotqd informacji. 

4. DALSZE FUNKCJONOW ANIE

BERLINSKIEJ PLACOWKI PRZEKAZNIKOWEJ 

Aby ukazac we wlasciwym swietle rol�, jakq odegraly w funkcjo
nowaniu berlinskiej plac6wki przekaznikowej „Raciborzanki", zwlaszcza 
Ochendalowa i Momodt, nieodzowne wydaje SiG chocby szkicowe przed
stawienie calej dzialalnosci plac6wki „Greta" na podstawie posiadanych 
dokument6w. 

Coraz cz�stsze w 1941 r. wyjazdy kurierskie z Warszawy do Berlina 
spelnialy kilka zadai'I 1ctczno�ciowyc11. Najwazniejsze bylo dowozcnic 
poczt krajowych w celu ich dalszego wyekspediowania do Sztokholmu, 
do bazy „Anna". Zestawiono je ponizej w zakonczeniu. 

Waznym zadaniem bylo przewozenie do kraju przesylek pieni�znych, 
jakie Centrala londynska przekazywa!a do kontakt6w berlinskich wlas
nych bqdz bazy „Anna". Te kontakty nie-,,Zagrodowe" byly trzy. N aj
wczesmeJ funkcjonowal punkt „Sabina", wspomniany wyzej kontakt 
pocztowy „Kuby", dzialajqcego w imieniu „Anny". Do niego przywozili 
pienicidze w dowolnej walucie w bagazu dyplomatycznym jego przyja
ciele Japonczycy w czasie od listopada 1940 r. do lipca 1941 r. 

Drugq drog� przerzutu pieni�dzy umozliwial mjr Lovell, zastE;pca 
attache wojskowego ambasady Stan6w Zjednoczonych AP w Berlinie 
(nadano mu pseudonim „Lili"). Jezdzil on mi�dzy Berlinern a Szwajca
riq, dokqd Centrala dostarczala pieniqdze. Pomagal on od wrzesnia do 
grudnia 1941 r., kiedy Niemcy wypowiedzialy wojrn: USA, skutkiem czego 
ich ambasada opuscila Berlin 34

• 

0 ruchu kurierskim przez Berlin, obslugujqcym tras� Warszawa

Sztokholm, zachowala si� liczna korespondencja radiowa, kt6ra odby-

„Marcysia", wyslala do Centrali dla „Zo" depesz�, aby przypadkiem nie wracala 
przez Poznan, dotkni�ty aresztowaniem jej wsp6lpracowniczek. 

84 Wzmianki o wsp6lpracy z mjr. Lovellem podaj9 aneksy 5, 6, 7, 10, 11. 
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wala siG drogq okr�znq via Londyn, poniewaz „Annie" do konca wojny 
nie udalo si� uruchomic bezposredniego pol9czenia radiowego Sztok
holm-Warszawa. Depesze przewaznie awizowaly przejazd i stwierdzaly 

odbycie drogi przez kuriera lub odwolywaly jego awizo. Przyklady 
<lcpcsz wymieniono powyzej lub umieszczono w aneksach. vV zbiorach 
autorki znnjduje si� 45 takich depesz berlinskich. 

Do Berlina jezdzili poza „Zo" i owym kurierem PPS aresztowanym 
z „Kubq" (o czym nizej) takze inni kurierzy „Zagrody", ale tylko doryw
czo i wyjqtkowo; kurier Majewski, nie znany autorce, wymieniony w de

peszy z dnia 19 IX 1941 r., oraz Tadeusz Niedbalski ps. ,,Seweryn'', 
zasluzony organizator trasy szwajcarskiej, m6wi o nim m. in. depesza 
.. Zagrody" z dnia 23 IX 1941 r. Poza tym przejezdzali przez Berlin ku
rierzy powiqzani z katowickq plac6wkq „Zagrody", ,,Cyrk", mianowicie 
Tadeusz Wesolowski, Emil Firlit, Leonard Hamtak i Stanislaw Zabo
rowski, a w koncu 1943 r. ,.Jarach", jak si� p6zniej okazalo wsp6lpra
cujqcy z gestapo. 

Opr6cz zwiqzanych z wozeniem poczty i pieni�dzy kurierzy wyko
nyv1ali w Berlinie takze inne polecenia. ,,Zo" przypomina sobie przeka
zanic w koncu 1941 r. listu do biskupa wileri.skiego, ks. Romualda Jal
brzykowskiego, wywiezionego przez Niemc6w z Wilna i internowanego 
w jakims prywatnym czy koscielnym mieszkaniu w Berlinie, kt6rego 
adresu nie pami�ta. Kurierzy otrzymali r6wniez rozkaz opisania wynik6w 
bombardowania Berlina przez samoloty angielskie i naniesienia zniszczen 
na plan miasta. 

Zmudne i niebezpieczne bylo r6wiez szukanie nowych, spelniajqcych 
Y•.rymagania „Zagrody" kontaktow wsr6d zamieszkalych w Berlinie Po
lak6w J;;; w rezultacie byly one nieudane, choc „Zo" pamü:ta, ze byla 
w Berlinie w kontakcie z jakqs zakonnicq i pewnym „Piotrem" niezna
nego nazwiska. Przy wykonywaniu tych polecen zawsze sluzyli pomoq 
Ochendalowie i Momodt. 

Utworzenie przez Momodt (,,Mery") nowego punktu „Barylka" w Ber
linie, oznajmione Centrali wspomnianq depeszq 112 z 14 VI 1941 r. 
(aneks 2), mialo w rozumieniu „Zagrody" rozpoczqc nowy etap w funk
cjonowaniu szlaku p6lnocnego, dublujqc berlinskie uslugi „Kuby". Ale 
juz wkr6tce wydarzylo si� nieszcz�scie: ,,Kuba" i „Sabina" zostali 7 VII 
1941 r. aresztowani. Los ten spotkal r6wniez kuriera krajowego PPS, 
kt6ry jezdzH do Berlina do skrzynki „Kuby" od konca 1940 r. ,,Zagroda" 
dowiedziala si� szybko w Warszawie o aresztowaniu tego kuriera i usi
lowala ostrzec „Kubf' sp6znionq depeszq z 14 VII (aneks 3). Tymczasem 
bowiem Centrala byla juz wczesniej zawiadomiona o aresztowaniu „Ku
by" przez „Anm�" meldunkiem z 10 VII. Meldunek wyslal nowy ko
mendant bazy, Edmund Piotrowski, ps. ,,Podg6rski", kt6ry przejql funk-

1• !\'Iöwi o tym depesza do Centrali z 29 IX 1941 r., a takze relacja Mysiorny. 
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cj� ,,Wierzby" od 1 VII 1941 r. Uzyskal on pewne szczeg6ly dotyczc4ce 
aresztowania „Kuby" od Japonczyk6w, kt6rzy usilowali bezskutecznie 
wydobyc go z rc4k gestapo 36

• Dotychczas nie wiadomo, czy uwi�zienie 
,,Kuby" bylo skutkiem, czy moze przyczync4 aresztowania warszaw
skiego kuriera „polityk6w". 

Szcz�sliwym trafem unikn�la aresztowania kurierka „Zagrody" -
„Zo", kt6ra 3 VII, a wü:c na 4 dni przed uwi�zieniem „Kuby", przekaza}a 
mu poczt� nr P 7. Poczta r6wniez ocalala, poniewaz „Kuba" zamknc4l jq 
w schowku, jaki dali mu do dyspozycji jego przyjaciele w ambasadzie 
japonskiej. A byla to poczta bardzo obfita i wazna - zawierala meldunki 
M 62, 67, 68, 69 wraz z licznymi zalc4cznikami i pilnym meldunkiem 
wywiadowczym za czerwiec 1941 r.; poza tym znalazly si� w niej ma
terialy BIP i powt6rzenia kontrolne depesz wyslanych wczesniej radiem 
z r6znych radiostacji, m. in. depesza 112 o utworzeniu skrzynki „Ba
rylka" (aneks 2). 

Do Centrali dotarla poczta nr 7 z 2 IX 1941 r., po wymianie wielu 
depesz mi�dzy Centralc4 a Warszawc4 - dlugo bowiem trwalo jej wydo
bycie od Japonczyk6w, kt6rzy jq wyslali do „Hermana", skrzynki „Kuby" 
w Kr6lewcu. Stamtc4d dotarla do „Anny" i dalej do Centrali. 

W miejsce „Kubowej" skrzynki „Sabina" powinna byla juz od lipca 
funkcjonowac skrzynka „Barylka". ,,Zagroda" oczekiwala, ze u niej 
zdeponujq kurierzy „Anny" poczt� i pieni!ldze ze Sztokhohnu, a od 
niej - eo bylo spraw;:i najwaznil?jsz� - zabiorl:! poczt4 krajow<} do 
,,Anny". 

Niestety, ta wazna depesza 112 z 14 VI 1941 r. dotarla do Centrali 
dopiero 3 XI 1941 r., po blisko 5 miesiqcach. Byla ona wyslana szlakiem 
poludniowym przez Budapeszt do Stambulu celem nadania jej przez 
baz� ,,Bey". ,,Bey" przekazywal radiogramy krajowe do Londynu, po
niewaz dysponowal wydajnq radiostacjc4 nadawcui. R6zne, nie wyjasnio
ne dostatecznie okolicznosci wydluzyly tak ogromnie czas dojscia ko
respondencji, eo m. in. spowodowalo przerw� w berlinskiej wymianie 
poczty. 

„Zagroda" nie doczekawszy si� odpowiedzi na depesz� 112 upominala 

si� o niq drugq depeszq z 12 VII (aneks 3), a depeszq z 13 IX powt6rzyla 
tresc tamtej depeszy 112, podajqc teraz adres firmowy Momodt „Mery". 
Centrala odpowiedziala natych1niast depesz::i z 15 IX, ze dojscie do no
wej skrzynki przekazala „Annie"; r6wnoczesnie zapytala, czy do „Mery" 
mogq podchodzic takze mjr Lovell i Japonczycy, z kt6rych uslug baza 

„Anna" zamierzala korzystac w dalszym ci.:igu. ,,Zagroda'' depeszq 

z 29 IX (kt6ra jednak dotarla do celu dopiero 17 X) v.ryjasnila rnoznosc 

ia O aresztowaniu „Kuby'', uwazanym przez gestapo za wielki sukces, istniejq 

stosunkowo lic:.me zr6d!a: .1rmia Iüajou:a w dokumentach, t. II. s. 81; Sc h c 1-

1 c n b er g, op. cit., s. 124; St r u m p h - Wo j t k i e w i c z, op. cit.
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szerokiego korzystania ze skrzynki „Mery", przy czym dla przesylek 
pieni�znych mial zostac zmontowany dodatkowy kontakt. Celem unik
ni�cia koniecznosci wysylania wielu depesz awizujqcych kazdorazowy 
przyjazd kuriera „Zagrody", co niebezpiecznie obciqzalo radiostacje kra
jowe, ustalono staly termin wymiany poczt - co drugi poniedzialek 
miesüica. Chodzilo tu tez o bezpieczenstwo i spok6j „Mery", kt6ra tylko 
eo drugi, ewentualnie eo trzeci poniedzialek miesi11ca miala oczekiwac 
niebezpiecznego goscia z dalekiej Szwecji. Z przytoczonych depesz prze
bija ratlose kierownictwa „Zagrody", ze udalo si� zmontowac pewny 
i staly szlak pocztowy. 

Niestety, pol!}czenie Warszawa-Londyn przez Berlin zawiodlo na 
ogniwie Berlin-Sztokholm. Dotychczas „Anna" odbierala poczt� z Ber
lina nie wlasnymi kurierami, ale za posrednictwem japonskich kurier6w 
dyplomatycznych. Innymi nie rozporzqdzala, choc posiadanie zespolu 
kurier6w nalezalo do statutowych obowiqzk6w komendanta bazy 37

• Obe
cnie musiala zrezygnowac z pomocy Japonczyk6w, mimo ich dalszej 
gotowosci do swiadczenia uslug, z powodu coraz scislejszej wsp6!pracy 
Japonii z Niemcami, eo wyrazilo si� m. in. w likwidacji polskiej amba
sady w Tokio 38

. Na dopingowanie przez gen. Roweckiego i Centrali, 
doradzaJqcych „Annie" nawiqzanie kontakt6w z innymi dyplomatami, 
np. tureckimi, ,,Anna" kolejno zapowiadala przyjazdy kurier6w, po czym 
je odwolywala. Nie zdolala r6wniez uskutecznic zaplanowanego przez 
„Zagrod�" wyjazdu do Sztokholmu kuriera-emisariusza, kt6ry by pom6gl 
w usprawnieniu lqcznosci (por. wzmiank� w aneksie 10). Pr6bna poczta 
z wrzesnia 1941 r. nr P 9a lezala nie podj�ta u „Mery". 

Kr6tko przed likwidacjq berlinskiej ambasady USA udalo si� jeszcze 
,,Zagrodzie" dostarczyc do skrzynki „Lili" u mjra Lovella poczt� paz
dziernikowq (nr P 10), kt6rej „Anna" r6wniez nie mogla podjqc z Ber
lina, a takze odebrac od „Lili" parti� dolar6w (aneks 9}. Poczt� t� do
wi6zl Lovell do Szwajcarii, skqd baza „ W era" przekazala jq przez por
tugalskiego dyplomat� do Lizbony. Stamtqd konsul polski przeslal jq 
do Londynu, dokqd dotarla 23 XII 1941 r. 

Nast�pnq poczt� (byla to poczta znaczona P 13) dowiozla „Zo" do 
„Mery" w lutym 1942 r. po otrzymaniu przez „Zagrod�" zapowiedzi 
„Anny", ze przesle kuriera do Berlina (aneks 12). I tym razem kurier 
,,Anny" nie przyjechal, poczta nie zostala podj�ta do dalszej ekspedycji. 

Tymczasem skrzynka „Mery" spalila si� w koncu marca 1942 r. 
(aneks 13). ,,Zo" nie przypomina sobie okolicznosci tego zagrozenia. 
Funkcj� ,,Mery" przej�la natychmiast, juz w kwietniu tego roku, nowa 
skrzynka berlinska „Zagrody", kt6rej prowadzenia podj�la si� Ochen
dalowa pod kryptonimem „dr Ivo" (aneks 14). 

11 Instrukcja osobista i tajna nr 2 dla Komendanta Bazy nr III (,,L", ,,Anna") 

z dnia 24 IV 1941 r. (Armia Krajowa w dokumentach, t. I, s. 526). 
118 Zob. przyp. 21 i aneks 7. 
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Poczta nr P 13, odebrana z zagrozonej skrzynki „Mery", przelezala 
siq u Ochendalowej kilka rniesiGCY i nie podjGta przez „AnnG" ani przez 
juz zlikwidowanq skrzynkG „Lili" wr6cila do kraju. 

Niemoinosc wyszukania przez „AnnG" kuriera, kt6ry by obslugiwal 
ogniwo Berlin-Sztokholm trasq p6lnocnq spowodowala, ze droga ta 
stala siG bezuzyteczna. Skrzynka „lvo" stala siG rezerwowa. 

Meldunki z poczty P 13, jak tez inne poczty, wysylala „Zagroda" 
nowq drogq. Kilka miesiGCY wczesniej zostal uruchomiony przerzut 
najpierw pieniGdzy, potem takle poczty wprost z Warszawy do Sztok
holmu „okazjami" poprzez przemyslowc6w szwedzkich, jezdzqcych nie

regularnie miGdzy Sztokholmem i Warszawq. Tq drogq przekazane zo
staly poczty P 4, 8, 9, 11, 12, 15 i 17. 

0 tej drodze m6wi Centrala w depeszy z dnia 12 XII 1941 r. (aneks 
11), kt6ry to radiogram jest tez cz�sciowq odpowiedziq na zapytanie 
z 11 IX (aneks 4) ,,Zagrody", zatroskanej o pewnosc i szybkosc dotarcia 
poczt do Londynu. 

Niestety, wygodne i stosunkowo szybkie „okazje" Szwed6w skonczyly 
siG tragicznie juz w lipcu 1942 r. Droga ta, kt6rej uzywali mimo za
strzezen gen. Roweckiego r6wniez „politycy", wpadla na skutek odszy
frowania przez Niemc6w zbyt latwego szyfru poselstwa polskiego w Sztok
holmie, stosowanego w jego korespondencji radiowej z rzqdem emigracyj
nym w Londynie. Tym sposobem Niemcy wpadli na trop dzialalnosci 
l�cznosciowcj usluznych Szwedow „warszawskkh". Wielka afera, nuzy
wana „sprawq szwedzkq", rozpocz�la si� aresztowaniem w czerwcu 
1942 r. na lotnisku w Berlinie inz. Nilsa Berglinda, przy kt6rym znale
ziono w czasie rewizji poczt� ,,politykow" i Komitetu Zydowskiego 
z getta. W lipcu aresztowano w Warszawie kilku dalszych Szwed6w 
i kilkudziesiGciu Polak6w 3'1• 

Innq drogq na polnoc stala siG na kr6tko w 1943 r. trasa Warszawa
Sztokholm przez gdynskq plac6wk� ,,Zagrody" o kryptonimie „Danusia". 
„Anna" usilowala r6wniez zbudowac, notabene bardzo kosztowny, szlak 
Sztokholm-Kopenhaga, ktory jednak slepo konczyl si� na granicy dun
sko-niemieckiej. ,,Zagroda" byla w trakcie organizowania spi�cia tego 
szlaku na odcinku Dania-Berlin. W tym bowiem czasie krakowski ku
rier „Zagrody", Emil Firlit, ps. ,,Szpala", ktory rozporzqdzal berlinskq 
skrzynkq „Roman", niezaleznq od punktu „Ivo", odnalazl kontakty nad 
granicq dunskq. ,,Szpala", jedna z najbarwniejszych postaci „Zagrody", 
jako kierownik transportow polskich robotnik6w wysylanych przez kra-

�g Szczeg6lowe opisy „sprawy szwedzkiej" znajdujq siG w kilkunastu artyku

lach opublikowanych przez tygodnik „Stolica" z lat 1961, 1968-1969, 1976-1977 

i 1981. 0 „sprawie szwedzkiej" piszq Lewa n d o w s k i i K 1 i s z e w i c z, op. cit., 

w przyp. 10 i 16; oswietla jq obfita korespondcncja mi�dzy „Zagrod,f', ,,Annq" 

i Centralq (w zbiorach autorki). 
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kowski Arbeitsamt na roboty w Niemczech jezdzil po calej Rzeszy, gl6w
nie obslugujqc trasy zachodnie „Zagrody" 40•

Ale zanim jeszcze dunska trasa lqcznosci zacz�la dzialac, w czasie 
kiedy „Szpala" na poczqtku marca 1944 r. znalazl si� u „Romana" 
w Berlinie, obu ich dosi�gla r�ka gestapo, kt6ra tak:i.e nie omin�la Ochen
dalow. 

Wsypa, kt6ra obj�la calq „Zagrod�", jej dzialy warszawskie i plac6w
ki terenowc, z wyjqtkiem Odcinka Poludnie, nastcipila wskutek rozpra
cowania przez wtyczk� gestapo ps. ,,Jarach" (uzywal nazwisk Zai:del 
i Mazurkiewicz). Pelnil on od polowy 1943 r. w „Zagrodzie" funkcj� kie
rowniczq jako odprawiajqcy kurier6w Odcinka Zach6d i od tego czasu 
rozpracowal powoli wszystkie punkty „Zagrody". Byl takie zimq 1943/ 
44 r. w Berlinie u Ochendal6w celem sprawdzenia gotowosci skrzynki 
,,Ivo" 41

• 

5. ZAKONCZENIE

Rol� plac6wki berlinskiej w caloksztakie funkcjonowania la,cznosci 
zagranicznej Komendy G16wnej Armii Krajowej, a na  tym tle znaczenie 
roli „Raciborzanek", kt6rych sluzba umozliwila cz�sc dzialalnosci pla
c6wki „Grety", moina rnierzyc por6wnawczo wieloma wskaznikami. Naj
wainiejsze z nich to: liczba przerzuconych poczt Warszawa-Londyn 
i odwrotnie, czas i stan ich dotarcia do celu; dalej liczba i szybkosc 
poruszania si� emisariuszy korzystajqcych z pomocy ocenianej plac6wki; 
takze uslugi oddane przez ni::i zar6wno innym plac6wkom podziemnego 
wojska, jak i „politykom" czy to w sluibach l:,icznosci, czy innych sluz
bach konspiracyjnych; dalszym wskaznikiem jest ilosc pieni(ldzy tq drogq 
przerzuconych z uwzgl�dnieniem wysokosci poniesionych strat; wainym 
miernikiem oceny jest r6wniez jakosc sluiby pod wzgl�dem zachowania 
regul konspiracji i wynikaja,ce z niej wysokosci ofiar w ludziach i in
nych strat. 

Takiej oceny placöwki „Grety", pozwalajqcej porownac jej dzialalnosc 
z praeq innych plac6wek „Zagrody" i baz Centrali, mozna b�dzie dokonac 

,o Sposr6d licznych wypraw kurierskich Emil Firlit wspomina jako szcze
g6Inie trudne holowanie trzech jenc6w, oficeröw angielskich, drogq przez Berlin 
i skrzynk� Romana Wronskiego (szewca z zawodu) do plac6wki granicznej „Za
grody" kolo Metzu w Lotaryngii. Byli oni wpisani na osobm:1 dla nich list� Arbeits
amtu jako robotnicy fachowcy jadqcy do miejsca pracy. Anglicy zachowywali si� 
niekonspiracyjnie, wprost nonszalancko. W Berlinie zacz�li rozmawiac po angielsku 
7. przypadkowo napotkanymi Anglikan1i, pracuj<1cymi przy robotach ulicznych.
Tylko przytomno�c umyslu i stanowcz.a postawa „Szpali" zdolala uchronic transport

od katastrofy. ,,Zagroda" otrzyma!a po jakims czasic wiadomosc radiow:i, ze 
Anglicy ci dotarli do Paryza. 

41 Dominik zostal aresztov,cany nu pocz<1tku marca 1944 r. Po kilku dniach 
pn:ywieziono do Berlina Steni�, ktöra urodziwszy w styczniu syna mieszkala na 

l - Sob6tka l/8.f 

---- - ---- ------ -- ---- - - -- - -- -- ------
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po opracowaniu wszystkich plac6wek przekainikowych czynnych w latach 
1!)39--1.945. Na razie trzeba si� zadowolic szkicowo nakreslonymi dzieja
mi placowki berliüskiej, w kt6rej tak waznq rol� odegraly „Raciborzan
ki". Ich sluiba pokazuje przykladowo, jak trudne i imudne bylo zmon
towanie sprawnie dzialajqcej trasy kurierskiej drogq budO'A-J' punkt6w 
kontaktowych, umozliwiajqcych przerzut przesylek i ludzi. Lqcznosc na 
trasach p6lnocnych - jak widzielismy - ciqgle si� rwala: aresztowanie 
„Kuby", wpadni�cie drogi przez Szwedzkq Izb� Handlowa,, zwini�cie 
,,Lili", spalenie „Mery", ,,sprawa szwedzka", zle funkcjonowanie radio
stacji bazy „Bey", nicdosylanie kurier6w „Anny" do Berlina, a w koncu 
wpadka punkt6w .,Ivo·' i „Roman". Mimo to cic1gle uporczywie i dosc 
szybko ocibudowywnno tras�, dzialajqCq z kierunku Warszawy do polowy 
1942 r., a maj-1cc1 szans� duzo dluzszego funkcjonowania. 

Wbrcw wszystkim wyst�pujqcym przeszkodom przerzucono jednak 
przez Berlin do Centrali eo najmniej 16 poczt krajowych, w tym przez 
,,Kub�" i Japonczyk6w eo najmniej 6 poczt, przez Izb� Handlowq eo naj
mniej 1, poprzez „Szwed6w warszawskich" 7 poczt, a 2 poczty przez 
Berlin do Szwajcarii i dalej. Liczba poczt w odwrotnym kierunku, poczty 
Centrala-Warszawa przez „Anm�", jak tez poczt „Anna"-Warszawa 
jest - przynajmniej na razie - trudna do ustalenia z powodu braku 
ir6dlel; l-1cznosc pocztowo-kurierska w tym kierunku miala zresztc'! 
mniejsze znaczenic z powodu moznosci dostatecznego korzystania z lc1cz
nosci radiowej, a p6zniej - l-1cznosci lotniczej. 

Plac6wka odegrala waznc.1 rol� w zakresie zaopatrywania kraju w pie
nia,dzc, eo bylo aktualne do czasu usprawnienia lqcznosci spadochrono
wcj. Tu jednak podanie wysokosci przetransportowanych kwot jest na 
razie - a moze w og6le - niemozliwe do ustalenia 42

• 

Zadna z poczt idqcych przez Berlin nie wpadla w r�ce Niemc6w 43
. 

Wysoka jest liczba ofiar: kilkuosobowe wsypy „Kuby", ci�zka wsypa 
warszawska w zwiqzku ze „sprawc:! szwedzkq" 44 i kilkuosobowe areszto-

wsi u rodziny w Drzycimiu. S!edztwo obracalo si� dokola kurier6w do Francji, 
kt6rych gestapo nie dopad1o, a podejr:1:ewa1o, ze korzystali ze skrzynki „Ivo". 
Pytano o Zawackq (dodajmy, :ze zaröwno „Marcysia", jak i „Zo" unikn�ly areszto
wania mimo tak bliskich kontakt6w z „Jarachem"). Ochendalowie zeznawali zgod
nie, choc oddzielnie, :ze profesorka Steni rzeczywiscie odwiedzila ich kilkakrotnie 
najzupelniej prywatnie. Po kilku tygodniach wypuszczono oboje na „wabia". Ro

man Wronski zgin<1l zamordowany w czasie sledztwa, ,,Szpala" przetrwa! w wi�· 

zieniach. Potem Powstanic zawiesilo wszystkie sprawy. 
42 Niekt6re dane podaje wydawnictwo Armia Krajowa w dokumentach, t. I, 

s. 322, 481; t. II, s. 265.
41 Sc h e 11 e n b er g, op. cit., przyp. 36, s. 124, m6wi wprawdzie o przechwycie

przez gestapo poczty, ale chodzi tu o poczt� PPS. 
u „Sprawa szwedzka" wic1zala si� z przerzutem poczty i pieni�dzy dla „poli

tykow", a nie „Zagrody", ale zostal sci�ty w Berlinie w lipcu 1944 r. Aleksander 
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wania w Berlinie w zwü:izku ze zdradq „Jaracha" 45• ,,Raciborzanki"
ocalaly, ale kilka z nich oplacilo swojq sluibG okrutnymi przeiyciami 
wü�ziennymi. 

„Raciborzanki" uczestniczyly w przerzucie cz�sci poczt idqcych przcz 

Berlin, mianowicie poczt oznaczonych P 5, 6, 7, 9, 10 i 13, oraz w kilku 
eo najmniej przerzutach powainych partii pienic:dzy. Gdyby nie zaistnialy 
niesprzyjajqce okolicznosci sluzby, dzialalnosc ich mogla byc duzo 
efektywniejsza. 

,,Raciborzanki", jak kazdy p:1jedynczy zolnierz AK, stanowily jedy
nie male ogniwo, ale ogniwo warunkujqce dalszq akcj�, w dlugim lancu

chu poczynan lcicznosci podzicmnego \Vojska. Z takich ogniw, czE;sto 

wobec wymog6w konspiracji nieswiadomych swojej roli, skladal siE; ca
loksztalt dzialalnosci Armii Krajowej, calosc walki narodu z okupantcm. 

ANEKSY 

Aneks 1 

L.dz. 932 (tj} 41 m.p. dnia 18 III 41

Dia Wierzby 1: 
... podaj� da waszej wiadomosci trcsc depeszy Kaliny 2 z dn. 15 II 

a) Czekam potwicrdzenia odbioru meldunk6w wywiadowczych zlo.i:onych Grecic a
dla Gustawa 4 u Kuncewicza 5 nr 44 z ein. 16 I i nr 45 z dn. 23 I
b) Puhamowac gadatliwu!ic Kuncewicza, kt6ra zaczyna nam zagraz.ac, nie dawac

mu zadnych adres6w i pscudonim6w.
Wyjasnic nast�pujqce rzeczy: Przez naszq kurierkq Zo przekazal Kuba 5 w Grecic

dn. 23 I dla nas w Poznaniu 1700 dolar6w i oswiadczyl jej, :i:e od dawna zapo

wiedzianc przez Gustawa 3000 dol, dla Kola'· Kuriero,vi z Kola dn. 24 I br. 

oswiadczy!, ze przez Zo przekazal dla Kola 1500 dol. ... 

1 Ps. komendanta Bazy „Anna", Tadeusza Rudnickiego.
z Ps. gen. Roweckiego dla Centrali w Londynic. 
8 Berlin. 
' Kryptonim adresowy „Wierzby". 

Szef V. VI Lukasz 7 932 

5 „Kuncewicz", ,,Kuba" - ps. Alfonsa Jakubianca w Berlinie. 
8 PPS.
1 Ps. J6zefa Smolenskiego. 

Brzuzek, ps. ,,Drzazga", posredniczqcy mi�dzy „Zagrod;f' a Szwedami. H. Ru
d z ins k a w art. Sprawa szwedzka w pelnym swietle (Stolica, luty-marzec 1977), 

podaje 31 nazwisk aresztowanych; z nich 7 poza „Drzazgii" zginq!o w wiqzieniach 

obozach. 

45 Nie liczqc masowych arcsztowaü w innych plac6wkach „Zagrody". 
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Radiogram nr 414/112 

Od Waclawy 1 przez Bey z 

Godziemba s 9 VI 41 r. 

1) Dla Wierzby;

Elzbieta Zawacka 

Aneks 2 

L.dz. 3102 - 5. Nov. 1941

przyj�ty 3 XI godz. 1455

odczyt. 5 XI 1115

... Uzyskalismy adres na pocztQ w Grecie, kryptonim „Barylka" - p. St. Momodt

(malzenstwo polskie) NW. 21 Oldenburgerstrasse dwanascie - II piQtro, lewo,

haslo! Janek, Franek - m6wic po niemiecku. Kubie tego adresu nie podawac.

Adresujcie przesylki „dla Wadawy". Barylk::i proponujemy zastqpic punkt kont.

Sabina '· Podajcie, czy mozecie tarn dostarczyc dla nas poczt� i pieniqdze i stamt::id

podejmowac pocztQ dla siebie. Poczt� dla nas adresujemy „Gustaw".

2) Sprawy pieniQi.nc .
. . . Przyspieszcie przyslanie 1680 tys. marek ze Szwajcarii do Berlina na adres

Barylki. Tami.e mozecie skladac wi�ksze sumy dolarowe ...

Kalina 112 C - 14 VI 41 

1 Warszawa. 
z Baza l::icznosci Sztabu NW w Stambule. 
• gen. Sosnkowski; data niezrozumiala dla autorki.
' NN - kierowniczka punktu kontaktowego A. Jakubia11ca w Berlinie.

Radiogram nr 276 / kk 1 
Od Waclawy 

Aneks 3 

L.dz. 2368 - 14 Jul. 1941
przyj(lty 12. 7.41 godz. 1710

odczyt. 14. 7.41 '' 1255 

Uprzedzic KubQ i Gretchen, ze kurier Kola, kt6ry stale jeidzil, zostal areszto
wany. Kuba moi.e byc powaznie zagrozony. Sama osoba kuriera nasuwa dui:e 

zastrzezenia, natychmiast po wyjasnieniu damy znac. 
W zwi<}zku z tym na przyszlosc prosz� Central!� nie lqczyc naszych punktöw 

i dr6g z innymi organizacjami. 

Czekam odpowiedzi na 112 w sprawie beczki z. 
Kalina 138 C - 12 VII 41 

1 Litery k oznaczajq pilnosc depeszy, najpilniejsza kkk. 
t Chodzi tu o punkt kontaktowy Barylka. 

Aneks 4 

Radiogram nr 453 L.dz. 3081 - 13. Sep. 1941
przyj�ty 11 941 godz. 2100 

odczyt. 13.9.11 1100 

Wobec wsypy Kuby nowy punkt dla was na poczt� w Grecie p. Stefi Momot 

urzQc1nicLka firmy „Eschenburg Theodor". Adres firmy Zimmerstrnsse nr domu 3/4: 

Porozumiewac siq z nü1 uprzednio telefon, przedstawiai<ic siG jako Schmidt (telefon 

firrny w ksü;i.ce). Momot poda godz:n� i dokladne miej,;ce spotkania w tejze 
firmie (schocly, hal. lrnrytarz}. Haslo przy spotkaniu: .. Ich bin Schmidt''. odzew: 
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,,Hans Schmidt", kontrodzew: ,,nein, Franz Schmidt". Uzywac wylqcznie niemieckie

go. 
Momot odbiera i wrecza pocztE:, zalatwi nocleg. Wymiana poczty (waszej i na

szej} proponuj� eo drugi i trzeci poniedzialek miesiqca. We wrzesniu wyjqtkowo 

zlo:iymy 28. Podajcie ile czasu zajmie przerzut Greta - Centrala? Poczte poza 

terminami awizujcie. 

Kryptonim dla Momot - Mery .... 

L.dz. 3081 (tj) 41 Depesza szyfr. 

Kalina.

Aneks 5 

Na 277! Nowc1 skrzynk� w Grecie podalem Annie. 

Kalina 277 - 11 IX 41 

Dnia 15 IX 1941 

Nasze dotychczasowe kontakty na Grete szly przez Kubc;. Po jego wsypie 

pozostala jednak moi.nosc ostroznego wykorzystania jego dotychczasowych opie

kun6w 1• Poza nimi Sc! tylko Lejkin i Sul t, kt6rzy jednak jei.di.q rzadko i mogq

zabierac ograniczonc1 Hose pieniedzy. 

PowiE:kszenie okazji do Grety b. po:z.<1dane. Podajcic zatem: 

1) czy wykorzystywac Japonczyk6w dla nadawania i odbioru poczty Mery?

2) czy u Mery mozna skladac pieni,idze?

3) czy z tej skrzynki m6glby korzystac mjr Love!, z-ca Att. Am. z r. t.ukasz 3081

Nr Stacji 373. Zaszyfrowano dn. 16.9.41. Nadano dn. 19.9.41

1 Opiekunowie - Japonczycy.
1 Pseudonimy przemys!owcöw szwedzkich Gösta Gustafson i Carl Herslov.

Radiogram nr 618/kk 

Na 3102 i 3081 

Aneks II 

L.dz. 3433 - 17. Oct. 1941
przyjqty 16. X godz. 1840

odczyt. 17. X 1245

Jedynie wazmi w Grccie skrzynk<} na pocztE: jest Mery jak 277. Pieniqdzy 
u Mcry nie sk!ndac, montuj� niezalezn;i skrzynkP,. Do tego czasu skfadajcic nadal 

u Lowcla, a my podejmiemy. Japonczycy to was;;a droga, zatem czy ich u.zywac, 

ocencie sami, podajcie nam decyzj�. Mery i dla Japonczyk6w. Jesli podacie ich 

adres i hasla, to Mery moze podchodzic do nich. 25 IX z:lozona u niej pierwsza 

poczta do podjecia przez was. Z naszej strony okazje wyjazdu do Grety nieogra

niczone. Podajcie, ile czasu zajmie przerzut z Grety do Centrali - wazne dla 

meld. wyw .... 

L.ciz. 3295 (tj) 41 Depesza szyfr 

Anna (wprost i przez 0. II) 

Aneks 7 

Kalina 356 C - 29 IX 

M.p. dnia 7 X 1941

B. pilne

1) Czemu nie odpowiadacie na nasz<1 3081 p.l. - poczta Rakonia 1 lezy u Mery
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od 25 IX. Podajcie odwrotnie, jakie macie moi:l. jej odebrania i w jakim terminie. 

Ponicwaz termin 26 IX zostal przepuszczony, trzeba j<1 odebrac w drugi lub trzeci 

poniedzialek miesiqca. Czy mogr,; liczyc, ze pocztG tG odbierzccie"? Spröbujcie 
m. innymi podjqc przy pomocy Brzeskwinskiego z do Att. Wojsk. St. Zjedn. lub

ewent. Turköw czy innych neutralnych tylko powaznych ludzi.
3) Rakon uwaza Jajköw I za niepe\'mych. Obecnie po zlikwidowaniu Amb. w Tokio,
to tym bardziej niebezpieczne .... 

Lukasz 3295 
Nr Stacji 580, zaszyfrowano dn. 8 X 41, nadano dn. 8 X 41. 

t Ps. gen. Roweckiego dla Baz. 
z Attache wojskowy w Poselstwie RP w Szwecji. 
• Japonczycy.

Radiogram nr 662/kkk 

Od Waclawy 

Na 3475

Aneks 8 

L.dz. 3590 - 3. Nov. 41
Przyj�ty 1.11.41 godz. 16.30
Odczyt 2.11.41 12.00

Dnia 26 X wyjechala kurierka Zo do Grety po pienifjdze. WziQla do zlo:i:.enia 

wyj;:itkowo wazny material: zalegle depesze wywiadowcze i organizacyjne, mel
dunek pölroczny organizacyjny nr 79 i duble trzech poprzednich wysylek. 

Radiogram nr 688/kkk 
Od Waclawy Na 3475 i 3574

Aneks 9 

L.dz. 383i - 18. Nov. 1941

30 bcczek t amerykanskich u Lilii podj�te i zl:o:i:.ona wazna poczta. Przyspieszcie 
podjQcie w Szwajcarii. Lila b. dl. utrzymac ma pocztQ i pieniqdzc. Nast�pna wy
miana u Lilii 21 XI. 

t Beczka - tysiqc dolaröw. 

Radiogram nr 731 

Od Waclawy 

Aneks 10 

Kalina 411 c - 10 XL 

L.dz. 549 - 7. Feb. 1942
PrzyjGtY 6 II godz. 1115

Odczyt. 7 II

, , . Uruchomicnie Lili 1 na pocztt; i pieniqdzc b. wazne.

Na 3799: Mery aktualna skrzynka na pocztc: dla wszystkich uzyskanych drög, 

wykorzystajcie jq. 0 zlozeniu poczty kazdorazowo zawiadamiajcie. Zapowiedziana 

na 21 XI poczta u Lili nie zostala zlozona .... 
Kalina 445 - 8 XII 

1 Kryptonim skrzynki mjr. Lovella w ambasad;de USA w Berlinie. 
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Aneks 11 

L.dz. 3765 (tj) 41 Depesza szyfr. M.p. dnia 12 XII 1941
Kalina/k
Na 357: 1) Anna informuje, ie mimo interwencji posla szwedzkiego w Grecie 

wladze okupacyjne odm6wily zezwolenia na wyjazd Malessiny 1•
2) W sprawie odbioru poczty z Grety:
3) przez Ameryk. obecnie odpada, b�dziemy starali si� przez innych dyplomat6w,
b) przez Anne; tylko okazyjnie przy pomocy Szwed6w. Naciskamy Anm� o zmon

towanie regularnego odbioru.
3) Poczta z Waclawy do Anny wprost przy pomocy Szwed6w dosc szybko. Z Anny

do Centrali regularnie 1 - 2 tyg. Anny do Centrali regularnie 1 - 2 tyg.

z r. Lukasz 3765 

Nr. Stacji 490, zaszyfrowano dn. 13 XII, nadano dn. 13 XII. 

1 Janina Malessa przewidziana na kurierk�-emisariuszkQ „Kaliny" dla omö
wienia w Sztokholmie spraw hicznosci z bazc1 „Anna". 

Aneks 12 

L.dz. 696 (tj) 42 Depesza szyfr Dnia 26 II 1942 

Kalina/kk
. . . Wkr6tce wyslany zostanie przez Ann� kurier do Grety. Zabierze pröbn<t partii: 
dolar6w. Prosz� przygotowac poczt� . . . dosc wczesnie dla kuriera w Grecie. 
Dajcie mu r6wniez ok. 1000 zl w drobnych odcinkach (5, 10 zl) dla potrzeb kurie
röw z Centrali. 

z r. Chan 1 696

t Ps. Szefa. 0. VI Tadeusza Rudnickiego, nastQpcy „Lukasza" J6zefa Smolen
skiego. 

Aneks 13 

Radiogram nr ... L.dz. 1054 - 24 III 1942 

Od Waclawy 
Mery w Grecie spalona, zastqpczq skrzynk� podam, wstrzymac kurieröw. W Gre

cie ogölne obostrzenia. 

Radiogram nr 306 
Od Waclawy 

Aneks 14 

Kalina 200 - 23 III 42 

L.dz. 1348 - 14 Apr. 1942
Przykty 11 IV godz. 1830
Odczyt. 13 IV 1200 

W slad 200: Podaj� adres na pieni<tdze i poczt� w Grecie (kryptonim dr. Iwo): 
Frau Stephani Ochendal urz�dniczka firmy tekstylnej „Bockow" Hausvogtei Platz, 

telefonowac godz. 8-17; z trzech telefon6w tej firmy numer srodkowy o konc6wce 
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46. Powiedziec tylko po niemiecku, ze siq ma pozdrowienia od p. Schmidta. Spot
kanie od godz. 17.00-17.15 w dniu porozumienia telefonicznego i nast�pnym przed
dwoma duzymi oknami Konditorei Reimann na Hausvogteiplatz. Przyniesc przed

miot do oddania, Ochendal podejdzie pierwsza. Haslo: czy pan Schmidt, odzew:
tak Hans Schmidt, kontrodzew Franz. Adres prywatny (moi:.na zastac okofo godz. 21,
uzywac wyjqtkowo) Alte Jakobstrasse 93 mieszkanie p. Pietsch Rosmarie, telefon
na nazwisko gospodyni nie wtajemniczonej. Ochendal przedstawi si� jako Schmidt.

Kalina - 10 IV 

„RACIBORZANKI" IM DIENSTE DER VERBINDUNG 

MIT DEM AUSLAND DER ARMIA KRAJOWA 

Die Organisierung einer Kurier- und Postverbindung zwischen der Führung 
der Untergrundkräfte im Land und dem Generalstab der Polnischen Streitkräfte 

in Frankreich und dann in England war, aufgrund der unzureichenden technischen 
Mittel, während der ganzen Zeit der Okkupation Polens eine Frage von grundle
gender Bedeutung. Die Verbindungen des Kurrierdienstes, die „Zagroda", eine 
Einheit für Auslandsverbindung des Oberkomandos „ZWiqzek Walki Zbrojnej" (,,das 

Bundes des Wehrkamps", später das Oberkommando der Armia Krajowa einrich
tete, erstreckten sich über ganz Europa. Der Stab des Oberbefehlshabers seiner

seits organisierte Basen und Kontaktstellen, die sich meist in neutralen Ländern 

befanden und die die Kuriere der „Zagroda" erreichen mussten. Ein einigermassen 

�icheres Funkionieren der Kurierwege wäre nicht möglich gewesen, wenn es der 
,,Zagroda" nicht gelungen wäre, an bestimmten Orten dieser Verbindungslinien sog. 
,,Briefkästen", d. h. Punkte für Postaustausch anzubringen und zeitweilige Unter
künfte für die Post und Geld transportierenden Kuriere zu finden. 

Auf einer der Linien von „Zagroda", die nuch N01·dcn, rwch Stockl10lm 

führte, sich aber auch mit der schweizer Linie kreuzte, wurden Nachtunterkünfte 
und Postaustausch- und Geldpunkte mit Hilfe der „Raciborzanki", von Schülerinnen 
und Lehrerinnen des vor dem Krieg bestehenden Gymnasiums für die Töchter im 
Reich wohnender Polen, angelegt. 

Stefania Horst6wna und ihr Gatte, Dominik Ochendal, Stefania Momodt, 
Pelagia Mysiorna, Bronislawa Wojciechowska, die Autorin des Artikels und einige 
weitere „Raciborzanki" ermöglichten die Verbindung mit London über Stockholm 
und Bern in der Schweiz, was vor dem Hintergrund der Tätigkeit der ganzen 
berliner Einheit dargestellt wurde. Über anderthalb Jahre war dies eine der 

Hauptlinien und blieb bis 1944 Reservelinie. Über diese Linie gingen zum Stab 
des Oberbefehlshabers mindestens 6 Sendungen des Oberkommandos der Armia 
K:·ajowa, während nach Warschau mindestens weit über 20 000 $, vermutlich 
aber viel mehr gesandt worden. Die Linie war sicher. Die Ochendals wurden zwnr 
entdeckt, konnten sich aber retten. 
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Z PROBLEMÖW KSZTALTOWANIA SIE; ADMINISTRACJI 
ZIEM ZACHODNICH I PÖLNOCNYCH 

Zasiedlenie i zagospodarowanie, a z czasem pelne zintegrowanie ob
szar6w nad Odrq i Baltykiem z resztq ziem polskich zalezalo w ogromnej 
mierze od ludzi zatrudnionych w organizowanym od podstaw i na no
wych zasadach aparacie administracyjnym. Znaczenie tego doceniali 
wszyscy odpowiedzialni za jego utworzenie i prawidlowe funkcjonowa
nie. Swiadczq o tym liczne wypowiedzi przedstawicieli wladz pai1stwo
wych i politycznych, a takze tresc powstajqcych program6w dzialan. 
Koniecznosc odpowiedniego doboru kadr podkreslal m. in. w wywiadzie 
prasowym premier Rzqdu Tymczasowego, Edward Os6bka-Morawski, 
stwierdzajqc, ze jest to „jedno z najwazniejszych zagadnien panstwo
wych, od rozwiqzania kt6rego b�dzie w duzym stopniu zalezala szybkosc 
i jakosc zagospodarowania ziem zachodnich" 1

. Do wysylania na nie 
najlepszych ludzi „naszej administracji", czas bowiem nie czekal i kazdy 
dzien op6znienia przynosil wiele zla, nawolywal na lamach „Rzeczy
pospolitej" Jerzy Borejsza 2• Podobne postulaty zawarte zostaly w me
moriale Urz�du Pelnomocnika Generalnego dla Ziem Odzyskanych (UPG) 
przedstawionym najwyzszym wladzom w czerwcu 1945 r. W dokumencie 
czytamy m. in., ze im „pr�dzej i lepiej zorganizujemy na nich admini
stracj�. slowem, im pewniej i mocniej staniemy na tych ziemiach polskq 
nogq, tym wi�ksze gwarancje uzyskamy, ze w momencie zawierania 
pokoju nikomu nie przyjdzie do glowy kwestionowac nasze prawa do 
ziem postulowanych" 3

• 0 docenianiu kwestii swiadczy r6wniez fragment 
sprawozdania z lustracji Shiska Opolskiego, w kt6rym przeprowadzaj�cy 
inspekcj� - delegat Departamentu Politycznego Ministerstwa Admi
nistracji Publicznej (MAP) - wr�cz uzaleznial wprowadzenie ladu i po
rzqdku od sprawnego aparatu administracyjnego. I dalej autor stwierdzal: 
,,Administracja jest elementem wladania, a na tych terenach administra-

1 „Rzeczpospolita" z 13 IV 1945.

t „Rzeczpospolita" z 24 V 1945. 
1 AAN, MAP-UPG, sygn. 2424, s. 125. 

---------
-- -- -----
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cja dobrze zorganizowana jest najistotniejszym warunkiem posiadania 
Ziem Zachodnich po wsze czasy" '· 

Dyrektor Departamentu Organizacyjnego MAP, Antoni Zakrzewski, 
w pismie do ministra tego resortu jeszcze ze stycznia 1945 r. podkreslal 
koniecznosc rozpocz�cia natychmiastowych przygotowan. Proponowal 
m.in. ,,powolac do czynnej sluzby wszystkich pracownik6w panstwowych
i samorzqdowych, zatrudnionych 1 IX 1939 roku" 5

. Ustalil obsad�: 50
urz�dnik6w dla Urz�du Wojew6dzkiego i 600 dla starostw (bez uwzgl�
dnienia potrzeb urz�d6w niezespolonych, m. in. oswiaty, komunikacji,
poczt i telegraf6w) 6

. Rzeczywistos6 kilkakrotnie przekroczyla przewidy
wania.

Decyzj� systematycznego delegowania swoich najlepszych, najbardziej 
,doswiadczonych czlonk6w na odzyskane tereny w miar� ich wyzwalania 
podj�lo w pierwszych dniach lutego Plenum KC PPR i. 

Szczeg6lnego znaczenia nabierala praca Polskiego Zwicizku Zachod
niego (PZZ), reaktywowanego w listopadzie 1944 r. w Lublinie pod kie
rownictwem prof. dra Andrzeja Wojtkowskiego. Zwiqzek zmierzal bo
wiem do skupienia wszystkich sil zainteresowanych w procesie przyj�cia 
i odbudowy polskiego zycia na ziemiach odzyskanych przez m. in. przy
gotowanie przyszlych kadr administracji panstwowej 8

• Mialy one zade
-cydowac o funkcjonowaniu calego aparatu panstwowego, a fakt, ze 
przejmowanie ziem zachodnich odbywalo si� w warunkach gl�bokich 
rewolucyjnych przemian w calym kraju, przydawal pracy administracji 
dodatkowe znaczenie. Trzeba bylo, jak pisze Leopold Gluck, by zatrud
nieni w niej ludzie byli „oddani sprawie ziem odzyskanych, ofiarni, po
siadajqcy wlasciwe kwalifikacje zawodowe, ale rozumiejqcy przede wszyst
kim, ze zadaniem administracji na tych terenach jest nie tylko odbu
dowa, zasiedlenie, zagospodarowanie i stabilizacja warunk6w, lecz 
nadawanie tym procesom okreslonego kierunku rozwojowego i okreslo
nej tresci. Ziemie odzyskane mialy si� bowiem stac i staly si� nieodlc1cznq 
cz�sci<l skladowq Polski Ludowej" 9

• 

Zrozumiale, ze wobec takich zamierzen, sprawa przygotowania zawo
dowego, wysokich kwalifikacji, pelne zrozumienie i zaangazowanie 
w rozpoczynajqce si� przeobrazenia spoleczne wysuwaly si� na czolo 
w procesie montowania ekip administracyjnych. Byly to bardzo wysokie 
wymogi, tym bardziej ze przeciez od miesi�cy dzialala juz administracja 

' AAN, MAP-UPG, sygn. 2443, s. 39. 
g AAN, MAP-UPG, sygn. 2424, s. 66. 
1 Tami:e.
1 KsztaUowanie sii: podstaw programowych PoLskiej Partii Robotniczej w la

tach 1942-1945. Wybor materialow i dokument6w, Warszawa 1958, s. 345. 
s Szerzej m. in. AAN, MZO, t. 82, s. 3. 
9 L. G l u c k, Od ziem postulowanych do ziem odzyskanych, Warszawa 1971, 

s. 117.
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na tzw. ziemiach dawnych Polski i najlepsi fachowcy zostali w niej 
zatrudnieni. To tei: bylo jednq z przyczyn, ze zespoly pracownicze prze
znaczone do wyjazdu „na zachod" powstawaly w niezmiernie trudnych 
warunkach. Niezb�dny byl pospiech, naglily potrzeby dnia codziennego; 
obj�cie ziem odzyskanych przez panstwo polskie stawalo si� aktem za
r6wno o spoleczno-gospodarczym, jak i politycznym charakterze. 

Stqd tez stosunkowo duzq swobod� w doborze pracownik6w pozosta
wiono 4 Pelnomocnikom Okr�gowym powolanym 14 III przez Rad� 
Ministrow i odpowiedzialnym za zorganizowanie podleglego terenu i przy
gotowanie go na przyj�cie polskich osadnikow. 

Nie ma przesady w stwierdzeniu, ze w realizacj� tego podstawowego 
zadania wl::iczyla si� cala Polska. Przygotowania toczyly si� w wielu 
osrodkach i srodowiskach. I tak np. ekip� dla Pomorza Zachodniego 
montowano w Warszawie i Poznaniu, dla Dolnego Slqska - w Kielcach 
i Krakowie, Wroclawia - w Krakowie, Slqska Opolskiego - w Lublinie 
i Krakowie, Warmii i Mazur - pocz1:1tkowo w Bialymstoku, potem w War
szawie. Juz tylko z tego zestawienia widac, jak szczeg6lnq rol� odegraly 
Krakow i Warszawa. 

W r6zny tez spos6b werbowano personel, r6zne stosowano kryteria 
doboru. Przydatnosc kandydat6w do pracy w administracji Dolnego 
Sl::iska oceniala, powolana z inicjatywy Stanislawa Piaskowskiego, Mi�
dzypartyjna Komisja Kwalifikacyjna. Pelnomocnik nie stwarzal zludzen, 
zapowiadajqc w zarzqdzeniu nr 1 z 2 IV, wydanym jeszcze w Kielcach, 
i:e praca b�dzie trudna, odpowiedzialna, bez ograniczen czasowych, wy
magajqca pelnego oddania „celom, dla spelnienia kt6rych obejmujemy 
Ziemie Odzyskane" 10

. Publicznie, w obecnosci licznego audytorium badal 
kwalifikacje ochotniköw prezydent Wrodawia dr Boleslaw Drobner 11

. 

Przygotowaniem do wyjazdu ekipy do stolicy Dolnego Sh1ska kierowal 
PZZ. Czlonk6w zespolu Pelnomocnika Okr�gowego na Pomorze Zachod
nie, Leonarda Borkowicza, delegowaly wprawdzie poszczegolne mini
sterstwa, ale w skladzie znalazly si� r6wniez „rozmaite osoby nie wy
trzymujqce ci�zkich warunk6w warszawskich" 12. Podobni rozbitkowie
przypadkowo zebrani z r6znych stron Polski, na ogol nie znajqcy si� 
i „o odmiennych swiatopogli:idach, temperamentach, zawodach, o bardzo 

10 J. Mich a I s k a, Z dziej6w obejmowania wladzy ludowej na Dolnym $lqsku, 
kwiecien-sierpien 1945. Wyb6r z.r6del (Teki Archiwalne, t. X, 1966, s. 223-224). 
O administracyjnym obejmowaniu tego okn:gu takze B. Pas i erb, Rok pierwszy. 
Z prob1em6w zycia politycznego na Dolnym $lqsku 1945-1947, Wroclaw 1972; 
t e n z e, Zycie potityczne Dolnego .Slqska 1945-1950, Warszawa-Wroclaw 1979. 

11 0 przebiegu przygotowan w Krakowie szeroko informowal m. in. ,,Dziennik 
Polski" z kwietnia i maja 1945 r.; takze B. Dr ob n er, Zdobylismy Polskie Zlote 
Runo (Trudne dni, Wroclaw 1960, t. I, s. 76); P. D z i ur z y n s k i, Akcja przesiedlen

cza wojew6dztwa krakowskiego na Ziemie Odzyskane w iatach 1945-1948 (Studia 
Historyczne, 1969, z. 3). 

it W. M ad ur o w i c z, Czynnosci przygotowawcze do obji;cia Pomor:m Za-
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niklym doswiadczeniu w pracy administracyjnej" 13 wyjezdzali z Jaku
bem Prawinem na Warmi� i Mazury. 

W nieco lejszej sytuacji znalazl si� natomiast Aleksander Zawadzki, 
wojewoda slqsko-dqbrowski, a jednoczesnie Pelnomocnik Rzqdu Tym
czasowego na Slqsk Opolski. Jeszcze podczas pobytu w Lublinie rozpo
czql poszukiwania kandydat6w w szeregach wojska. Ich efektem bylo 
pozyskanie m. in. plk. J erzego ZiE:tka, kt6ry zostal „postawiony do orga
nizacji administracji pa11.stwowej i samorzqdowej jako p.o. wojewody" 14

. 

Cennej pomocy udzielil Komitet Obywatelski Polak6w Slc1ska Opolskie
go, kt6rego przedstawiciele nawiqzali lqcznosc z A. Zawadzkim jeszcze 
w styczniu w Krakowie. Komitet zostal uznany za organ doradczy ma
jqcej powstac na Slqsku administracji polskiej. Po przyjezdzie na Sl.:isk 
czlonkowie Komitetu prowadzili intensywne przygotowania do przej�cia 
Opolszczyzny rn. Starano sit;, by w wyruszajqcych w teren ekipach 
znalezli si� ludzie znajqcy i rozumiejqcy skomplikowanq sytuacj� ludno.;ci 
$lqska Opolskiego, a takze dawni jego mieszkancy, dzialacze Zwüizku 
Polak6w, polskich organizacji spolecznych, oswiatowych czy pJlitycznych. 
Jednoczesnie jednak wezwano wszystkich bylych pracownik6w sprzed 
wrzesnia 1939 r., by stan�li do pracy na zajmowanych uprzednio sta
nowiskach rn. Na og6l zglaszali si� ch�tnie, ,,zacz�li pracowac z zapa}em,
a wielu z inicjatywq. Widzialo si�, ze ludzi trawil gl6d pracy dla siebie, 
dla swego narodu i panstwa, widzialo si�, ze ludzi trawil gl6d pracy 
w swiadomosci, ze to, eo robiq, pozostanie w Polsee i dla Polski" 17

. 

Zrozumiale, ze nie wszyscy odpowiedzieli na apel wojewody. Cz�sc 
przedwojennej kadry urz�dniczej byla zdecydowanie nieprzychylna no
wemu ustrojowi i wr�cz odm6wila wsp6lpracy, inni nie rozumieli jego 
zasad i zajmowali wyczekujqce stanowisko, u jeszcze innych, mime wy
sokich kwalifikacji zawodowych, wykonywanie podj�tych obowiqzk6w 
hamowala uksztaltowana w ciqgu dlugich lat biurokratyczna rutyna. 
0 trudnosciach tych m6wil wojewoda m. in. na posiedzeniu Wojew6dz
kiej Rady Narodowej w polowie maja, podkreslajqc z jednej strony zna-

chodniego oraz dzialalnosc Urzf;du Wojew6dzkiego w Pile, Szczecinie, Koszalinie do 
30 VI 1459 roku, relacja pisemna z 29 XII 1960. 

11 J. Stank o w s k i, Pierwsze dni na Warmii i Mazurach (Jakub Prawin
(wspomnienia), Warszawa 1969, s. 89). 

14 A. Z a w ad z k i, Bilans pierwszego roku wladzy ludowej na Slqsku (Z pola 

walki, 1964, nr 2, s. 15). 
15 W. Pa 1 i wo da, Powröt na ziemi(? ojc6w (Pierwsze lata wladzy ludowej

we wspomnieniach Opolan, Katowice 1971, s. 285}; takze L. A ff a, Przyjaciei

Opolan (Wspomnienia o A. Zawadzkim, pod red. H. Rechowicza, Katowice 1971, 
s. 91-93).

11 A. Z a w ad z k i, Notatki. Przem6wienia 1945-1948 na SLqsku i w Zagl�biu
Dqbrowskim, wyb6r i oprac. W. Janiurek i W. Szewczyk, Katowice 1964, s. 69; 

takze A. Z a w ad z k i, 0 nowego urzi:dnika Polski Ludowej (Slqsko-Dqbrowski
Przeglctd Administracyjny, 1947, l/ll). 

11 z a w ad z k i, Notatki..., s. 69.
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czenie pracy kadry przedwojennej, ale zauwai.ajqc tei. mozliwosc podej
mowania przez przeciwnik6w politycznych prob opanowania r6znych 
stanowisk, by tq drogq oslabiac ksztaltujqCq si� dopiero, i to calkiem 
od nowa wladz� 18• Do jeszcze jednego zr6dla, niedost�pnego dla pozosta
fych okr�g6w, gdzie podstawowy, zwlaszcza kierowniczy trzon kadr po
,chodzil z zewrnitrz, m6gl si�gnqc A. Zawadzki. Byla nim doswiadczona, 
wyksztalcona kadra w tej cz�sci Slc1ska, ,,gdzie juz od lipca 1944 roku 
sprawowalismy wladz�" 19• Sb1d tez, jak wspomina Jadwiga Ludwinska, 
6wczesny kierownik Wydzialu Kadr KW PPR, ,,tworzenie wladzy odby
walo si� niewiarygodnie szybko" 20. 

Juz te, zaledwie zasygnalizowane i niepelne, uwagi wskazuji:i skal� 
przeszk6d. W praktyce pierwszych tygodni, nierzadko miesi�cy, przewa
zali w administracji ludzie pelni entuzjazmu i zapalu, ale pozbawieni 
doswiadczenia w pracy urz�dniczej, znajomosci i opanowania zlozonej pro
blematyki, z kt6r;:i przyszlo im siG borykac na nieznanym ponadto terenie, 
gdzie cz�sto „jeszcze przed paru dniami toczyly si(� walki, gdzie szalaly 
pozary, kilometrami ciqgn�ly si� pola minowe, gdzie panowalo jeszcze 
twarde prawo wojny'' 21. 

Do typowych dla okresu konczqcych si� dzialan wojennych dochodzily 
inne przeszkody, zniech�cajqce do podejmowania pracy na najp6zniej 
wyzwolonych obszarach, czy wr�cz powodujqce decyzj� o powrocie. Wa
runki bytowe urz�dnik6w byly niezwykle ci�zkie, w niekt6rych re
gionach zgola katastrofalne. Przez pierwsze miesiqce nie otrzymali wy
nagrodzenia, a i p6zniejsze place nie wystarczaly na zaspokojenie pod
stawowych codzienych potrzeb. Nader skromne byly racje zywnosciowe. 
Obliczono np., ze na Pomorzu Zo.chodnim przcci�tnc nuesit;;cznc wydatki 

minimalne {bez kwot przeznaczonych np. na kultur�, higien� itp.) trzy
osobowej rodziny urz�dniczej wynosily 13 352 zl. Z faktu, ze okolo 1178 zl 
otrzymywal pracownik w przydzialach zywnosciowych, wynikaloby wi�c, 
ze r6znic�, tzn. 12 174 zl, winny wynosic jego zarobki. A tymczasem 
ksztaltowaly si� one w granicach 2285-3785 zl. Nie mozna si� wi�c 
dziwic ostrym sformulowaniom zawartym w memoriale Okr�gowej Ko
misji Zwi::i:zk6w Zawodowych z 1 XI 1945 r. W dokumencie, skierowanym 
do pelnomocnika okr�gowego, Leonarda Borkowicza, czytamy m. in.: 
„Pracownicy dajq i dadzq swe sily i najlepsze ch�ci zadoscuczynienia 
wymogom rzqdu w jego historycznym wysilku, ale maj::i: prawo i tego 
zqdajq, aby za swq prac� otrzymali dla siebie i swych rodzin godziwy 

1s Tamze, s. 71. 
19 „Trybuna Robotnicza" z 27/28 I 1962. 
2D Autorka z ramienia A. Zawadzkiego zajmowala si� administracjq wyzwolo

nych ziem Opolszczyzny, J. Lud w in. s k a, Tak si� zacz�Io (Takie byly pom1tki, 
Warszawa 1965, s. 488 - 489). 

21 S. Pi a s k o w s k i, Poczqtki wladzy ludowej na Dotnym Slqsku (Z pola 
walki, 1964, nr 2, s. 228). 



396 Anna Magierska 
-----------·-------------------------

kawal chleba, odziez i dach nad glow�t" 22
. Na kwestie te niejednokrotnie 

takze zwracal uwag� L. Borkowicz w specjalnych ok6Inikach, wydajqc 
m. in. w lipcu zakaz czerpania korzysci materialnych z tytulu zajmowa
nego stanowiska. Sytuacja na Pomorzu Zachodnim nie nalezala do wy
jqtk6w. R6wniei A. Zawadzki, m. in. na posiedzeniu WRN we wrzesniu
1945 r., m6wil o licznych ucieczkach pracownik6w z administracji do
przemyslu w�glowego i hutniczego, ,,bo tarn sq lepsze przydzialy, lepsze
place" 23

. Dopiero 20 XII Rada Ministr6w podj�la uchwal� o wyplacaniu
pracownikom samorzqdowym dodatku zachodniego w wysokosci 50°/o
uposaienia (wraz z dodatkami wyplacanymi ustawowo od 1 I 1946 r.) 24

• 

Na skutek uchwaly Rady Ministr6w z 24 I 1946 r. Ministerstwo zalecilo
wyplat� dodatku zachodniego r6wniez pracownikom wladz i urz�d6w nie
zespolonych (i komunalnych), przy czym podstaw� jego obliczenia sta
nowilo uposazenie zasadnicze oraz dodatek rodzinny, funkcyjny, sluzbo
wy wraz z dodatkami wojennymi 25

• 

Borykano si� z brakiem przepis6w prawnych. Nie tylko Urzqd Pelno
mocnika Okr�gowego na Warmi� i Mazury nie posiadal ani jednego kom
pletu Dziennika Ustaw RP. Nie dysponowano maszynami do pisania, 
potrzebowano powielaczy. Brak lqcznosci telefonicznej, czt;sto nawet pocz
towej powodowal czasami, a w kazdym razie ulatwial wypadki samowoli 
urz�dniczej, zwlaszcza na nizszych szczeblach - w gromadzie czy gminie. 
Jej przejawy spowodowaly bardzo ostr1:1 krytyk� aparatu administracyj
nego na ziemiach odzyskanych podczas obrad VIII i IX scsji Krajowcj 
Rady Narodowej; rozwazano nawet mozliwosc przeprowadzenia pewnego 
rodzaju weryfikacji 26

• Niejednokrotnie tez kwestie te znajdowaly odbicie 
na lamach lokalnej prasy; zajmowala si� nimi m. in. ,,Trybuna Dolno
slqska" z 20 VIII. 

Trzeba bylo wielkiej odpornosci psychicznej, uczciwosci i hartu, praw
dziwego zaangaiowania, by wytrwac przez pierwsze tygodnie i podjqc 
ostatecznq decyzj� zwiqzania swego losu na stale z ziemiami zachodnimi 
i p6lnocnymi. Tym bardziej ze wlasnie na administracji spoczywala 

wlasciwie najwi�ksza odpowiedzialnosc za realizacj� wielu jednakowo 
waznych problem6w. Ustalenie hierarchii potrzeb najczt;sciej bylo nie
mozliwe. Obowü1zki nie miescily si� w iadnym regulaminie. Czas pracy, 
eo niejednokrotnie podkreslali organizatorzy administracji, nie m6gl byc 
limitowany, naleialo po prostu nadqzyc za codziennymi potrzebarni 

ii W AP Szczecin, UWS, sygn. 226a, :s. 69-71. Podany wymiar pensji obowiq
zywa! pracownik6w wielu kategorii. Jedynie zarobki robotnik6w budowlanych wy
nosily od 6700 do 9600, szerzej m. in. K. G o 1 c z e w s k i, Pomorze Zachodnie na

przelomie dwu epok 1944-1946, Poznan 1964, s. 159. 
2s z a w ad z k i, Notatki..., s. 111. 
u AAN, Protokoly, t. II. 
25 DzU MZO, nr l, poz. 12. 
ie Stenogramy z posiedzen KRN, rok 1945 (VIII i IX sesja). 
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ludnosci. A wi�c - nie baczqc na godziny - uczestniczyc np. w rozla
dunkach przybywajqcych w nierytmicznych transportach zniecierpliwio
nych migrant6w i zaspokojeniu ich podstawowych potrzeb. Kiedy na
deszla pora zniw czy jesiennych siew6w - pracowac w nadzorze lub 
cz�sto bezposrednio razem z rolnikami na polach. 

Nie ulatwiala pracy charakterystyczna dla pierwszych miesi�cy wie
lotorowosc dzialan, brak ich koordynacji, nie ustalone zakresy kompeten
cji poszczeg6lnych instytucji i w efekcie cz<';ste przejmowanie wzajem
nych uprawnien. Niemoznosc wczesniejszego opracowania calosciowej 
koncepcji zagospodarowania przejmowanych teren6w zmuszala cz�sto do 
improwizacji, stajqcej siE; nawet zasadq postE;powania. 

Zrozumiale, ze nie wszyscy, z r6znych zresztq wzg1E;d6w, byli w stanie 
sprostac obowiqzkom i ogromnej odpowiedzialnosci. Stl�d tez ksztahowa
niu si€; kadr administracyjnych towarzyszyla ich ogromna plynnosc, cha
rakterystyczna zwlaszcza dla dw6ch pierwszych lat (1945-1946). W ciqgu 
tylko np. wrzesnia 1945 r. na Slqsku Opolskim personel starostw zmienil 
si� w 113, zwolniono 212, przyj�to natomiast 280 os6b 27

. Na posiedzeniu 
WRN 29 i 30 I nast�pnego roku A. Zawadzki poinformowal zebranych, 
ze w okresie sprawozdawczym m. in. z administracji wojew6dzkiej odeszlo 
lub zostalo zwolnionych 2100 os6b, a z samorzqdu terytorialnego az 
6800 28

• Ruch osobowy nie ominql i samego Ministerstwa Ziem Odzyska
nych, w kt6rym w 1947 r. przyj�to 113 pracownik6w, zwolniono nato
miast 160. Rok p6zniej - odpowiednio 75 i 99 29

• Jednq z przyczyn byl 
z pewnosciq p6zny tennin powstania ministerstwa - listopad 1945 r. -
a wi�c w czasie, gdy inne resorty juz dawno funkcjonowaly i mialy 
jui. za sobq trudnosci organizacyjne, a w duzej mierze i kadrowe. Inn<l -
brak stabilizacji, wynikajqcy m. in. z zaloi.enia o przejsciowym charakte
rze MZO. 

W odniesieniu do calych ziem odzyskanych ruch sluzbowy w 1947 r., 
wedlug danych MZO, przekroczyl og6lny stan zatrudnionych w admini
stracji og6Inej. Jeszcze rok p6zniej objql 400/o obsady. Rozmiar i zasi�g 
zjawiska w poszczeg6lnych wojew6dztwach ziem zachodnich i p6lno
cnych ilustruje tab. 1. 

Dopiero w r. 1948, w wyniku m. in. og6Inej normalizacji sytuacji 
w kraju i stabilizacji siatki plac, udalo si� powoli zahamowac fluktuacj� 
kadr, chociaz w wi�kszosci wojew6dztw nadal jej rozmiary utrudnialy 
harmonijnq, systematycznq prac�. 

W pierwszych tygodniach po wyzwoleniu najwazniejszym proble
mem byl jednak brak ch�tnych do pracy w administracji, zwlaszcza 

n J. W. G o l � b i o w s k i, Pierwsze lata wladzy ludowej w wojew6dztwie slq
sko-dqbrowskim 1945-1946, Katowice 1965, s. 129. 

2a z a w ad z k i, Notatki ... , s. 165.
H Sprawozdanie z dzialalnosci MZO w okresie od 27 XI 1945 do 21 I 1949 r. 

(dalej: Sprawozdanie MZO), AAN, sygn. 50, s. 41.
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Tab. 1. Ruch sluzbowy pracownikow un�ow wojew6dzkich i starostw 1947-1948

1947 1948 

Wojew6dztwo przyjf,to zwolniono przyJc.to zwolniono 
os6b os6b os6b os6b 

Bialostockie (czc.gc odzyskana) 84 47 81 59 
Olsztynskie 663 713 543 477 
Gdanskie (cz� odzyskana) 282 202 211 181 

Szczecinskie 2040 2123 616 492 
Poznanskie (Ekspozytura w Gorzowie) 577 490 270 325 
Wroclawskic 1893 2315 801 592 
Katowickie (czc.sc odzyskana) 1349 1399 212 185 

Razem 6888 7289 2734 2311 

Zr6dlo: Sprawozdanie z dzialalnosci MZO w okresie od 27 XI 1945 do 21 1 1949 roku,

AAN, MZO, sygn. 50, s. 41. Problem omawia takze H. Rybicki, Powstanie i dzialalnosc wladzy

Judowej na zachodnich i polnocnych obszarach Polski 1945-1949, Poznan�Slupsk 1976, s. 145. 

w osrodkach najbardziej wyludnionych, zniszczonych i oddalonych od 
wi�kszych rniast. Jeden z organizator6w adrninistracji wspomina, ze 
w tych pierwszych dniach: ,,bywalo i tak, ze obejmujqcy obowiqzki pel
nil jednoczesnie funkcj� w6jta, sekretarki, gonca" 30

• W sprawozdaniach 
z terenu donoszono, ze powstajq tylko podstawowe referaty, a i to przy 
minimalnej obsadzie. Z Elblqga np. 20 V pelnomocnik pisal: ,,Dotychczas 
zatrudnilem 3 urz�dnikow, maszynistk� i gonca". W dwunastu referatach 
Urz�du Pelnomocnika Obwodowego w Malborku pracowalo w polowie 
maja zaledwie 13 os6b 31

. 0 powaznych brakach, zwlaszcza wlasnie 
wykwalifikowanych urz�dnik6w, meldowal I sekretarz Kornitetu Okr�go
wego PPR Pomorza Zachodniego Tadeusz Rajner w sprawozdaniu 
z 10 VI 32• Podobne informacje z Ziemi Lubuskiej zawierala „Rzeczpospo
lita", nr 243 z 8 IX. Trzeba bylo szybko podjqc zdecydowane kroki za
radcze. 

W pismie do wojewod6w z 16 VIII Ministerstwo Administracji Publi
cznej przypominalo, ze kwestia doboru pracownik6w do administracji 
lokalnej ziem wracajqcych do Polski nalezy do najbardziej palqcych, 
albowiem „od tego, kiedy i jakim elementem zdolamy tamtejszy apa
rat administracyjny obsadzic, zalezy w duzym stopniu nasza mozliwosc 
nalezytego zaru4dzania przywr6conymi Macierzy terenami, ich szybkiego 
wlqczenia w struktur� og6lnopanstwowci" 33

. Poniewaz ministerstwo bylo 
zdania, ze dotychczas podejmowane wysilki nie przynosily wymaganych 
efektöw, zdecydowano si� na podj�cie bardziej radykalnych srodk6w. 

Wyzej przytoczonym pismem (z 16 VIII) zobowiqzywano wojew6dztwa 

ao M. Krause, Pionierskie dni (Z nadodrzanskiej ziemi. Wspomnienia Szczeci-
nian, wyb6r i oprac. T. Bialecki, Poznan 1974, s. 373). 

a, WAP Olsztyn, Akta Sekretariatu, sygn. 64, s. 72, 74. 
a, CA KC PZPR, sygn. 295/IX-309, s. 2. 
n AAN, MAP-UPG, sygn. 2430, s. 2. 
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tzw. ziem dawnych do dostarczenia okreslonego limitu wykwalifikowanych 
pracownik6w. Kazde z wojew6dztw mialo ich wyslac co najmniej tylu, 
ile mialo gmin wiejskich i miast do 15 tys. mieszkanc6w, oraz tylu, ile 
wynosila trzykrotna liczba powiat6w i pozostalych miast niewydzielonych, 
a takze dziesiE;ciokrotna liczba miast wydzielonych. Opracowano kierunki 
zaplanowanej akcji. Wojew6dztwa: kieleckie, krakowskie, rzeszowskie 
i slqsko-dqbrowskie - wysylac mialy ludzi na Dolny i Opolski Slctsk, 
lubelskie, l6dzkie i poznanskie - na Pomorze Zachodnie, natomiast 
bialostockie i warszawskie - na obszar Warmii i Mazur 34• Sama idea 
nie byla nowa, przeciez ekipy administracyjne dla poszczeg6Inych okr�
g6w organizowano wlasnie w tych miastach, m. in. jeszcze w maju War
szawa obj�la patronat nad Olsztynem i Elblqgiem, Krakow nad Wrocla
wiem, a konkretne przygotowania do obj�cia Szczecina toczyly si� w Po
znaniu od marca 1945 r. (akcja informacyjno-propagandowa, werbunkowa 
itp.). Chodzilo wi�c o zintensyfikowanie tych poczynan., a przede wszyst
kim o prowadzenie planowego, odpowiadajc1cego zapotrzebowaniu naboru 
kadr. Stqd tez ministerstwo nalegalo na koniecznosc przestrzegania w sto
sunku do werbowanych m. in. nast�pujqcych zasad: fachowosci, ideowosci, 
w miar� moznosci wyjazdu kandydat6w, w pierwszym rz�dzie ochotni
k6w, wraz z rodzinami. Trudno dzis odtworzyc przebieg akcji. Nie za
spokojono wprawdzie potrzeb, o czym swiadczq zawarte w sprawozdaniach 
pelnomocnik6w okr�gowych (od maja 1946 r. wojewod6w) kolejne apele, 
wezwania o ludzi; z pewnosciq tez wielu z przybylych nie sprostalo obo
wiqzkom, jednak nie ulega Wqtpliwosci, ze bylo to powazne wzmocnienie 
korpusu administracyjnego ziem odzyskanych. 0 trudnosciach towarzy
szqcych akcji meldowano w licznych pismach, sprawozda.n.iach. 27 IX 
donoszono np. z Bialej Krakowskiej, ze wprawdzie zglosilo si� 9 ochotni
k6w, ale tymczasem z Opola nadeszla informacja o braku wolnych sta
nowisk (poza etatami kilku rachmistrz6w w gminach wiejskich) 35. Nie 
wiadomo wi�c, czy znalazlo zatrudnienie 12 os6b z rzeszowskiego skiero
wanych do 11 X do dyspozycji pelnomocnika w Opolu 36

. Limit dla wo
jew6dztwa rzeszowskiego wynosil 273 pracownik6w, z kt6rych 69 do 
10 XI otrzymalo niezb�dne do wyjazdu zaswiadczenia 37

• Trzeba jednak 
przypomniec, ze Opolszczyzna, na kt6rej obszar miano m. in. kierowac 
kandydat6w, znajdowala si�, w por6wnaniu z innymi okr�gami, w zde
cydowanie korzystniejszej sytuacji kadrowej. W duzej mierze wyko
rzystano doswiadczenie sqsiadujqcego wojew6dztwa slc:isko-dqbrowskiego, 
kt6rego wladzom powierzono przej�cie Opolszczyzny. Pozwolilo to plk. 
J. Zi�tkowi, jako wicewojewodzie, przekazac odpowiedniq informacj�

g{ Tamze, s. 4. 
::s Tamze, s. 33. 
33 Tamze, s. 15. 
37 Tamze, s. 66. 

! - Sob6tka 3/84 
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ministerstwu oraz zwr6cic si� do Urz�d6w Wojew6dzkich w Rzeszowie 
i Kielcach, by reflektant6w kierowali bezposrednio na Dolny $lqsk 38

• 

Limit 277 os6b ustalony dla wojew6dztwa krakowskiego zcstal, wedlug 
oceny wladz wojew6dzkich, przekroczony juz w koncu pazdziernika. Do 
tego czasu wyjechalo 270 kandydat6w, dalszych 47 zglosilo si�, chociaz 
,,wielu z tych to material surowy" 39.

Nie wszystkie dane zawarte w meldunkach znajdowaly potwierdzenie. 
Warszawski Urzqd Wojew6dzki donosil, ze do 22 X z 12 powiat6w wy
jechalo na Warmi� i Mazury 116 pracownik6w 40

. Ich liczba do 17 XI 
wzrosla do 227, a dalszych 69 wyrazalo ch�c wyjazdu, pod warunkicm 
jednak podj�cia pracy w osrodkach z funkcjonujqcymi jui plac6wkami 
szkolnymi 41

. Tymczasem J. Prawin meldowal w pismie z 29 XI, ie nikt 
z kandydat6w si� nie zglosil, mimo ze otrzymal zapowiedz przybycia 
11 os6b z Sochaczewa. Byc moze, ze uwaga odnosila si� do konkretnie 
awizowanej i nie przybylej grupy. Sytuacja kadrowa w okr�gu byla 
katastrofalna. Pelnomocnik ocenial jq slowami: ,,Kompletny brak kan
dydat6w do sluzby samorzqdowej, szczeg6lnie na stanowiska sekretarzy 
i rachmistrz6w w miastach niewydzielonych i gminach wiejskich" 42

. 

Z wojew6dztwa bialostockiego informowano, ze do 28 X do 3 powia
t6w odzyskanych (wcielonych uchwalq Rady Ministr6w z 7 VII do wo
jew6dztwa bialostockiego) zglosily si� 42 osoby, z kt6rych 11 obj�lo juz 
stanowiska. Do 4 XI liczba skierowanych wzrosla do 47 43.

Z l6dzkiego natomiast do 30 X wy jechalo 244 (we wrzesniu 84 i w na
st�pnym miesi<1cU 160) pracownik6w umyslowych 44• W tym samym ter
minie z kieleckiego na Dolny $lqsk wyruszylo 184 ochotnik6w, dalszych 
43 oczekiwalo na wyjazd. Wojewoda kielecki podkreslil jednak koniecz
nosc dokladnej informacji o potrzebach, kt6ra ulatwilaby werbunek od
powiednich kandydat6w 45

• 0 precyzyjnej ewidencji, dokladnym rozezna
niu kwalifikacji, obowiqzku zapewnienia zgodnie z nimi odpowiedniego 
stanowiska, mieszkania, pomocy aprowizacyjnej swiezo zatrudnionym 
przypominal tez minister Wladyslaw Kiernik 40

, a takze dyrektor UPG 
dr Juliusz Gorynski jeszcze w pismie z 2 VIII 47• 

Pierwsze, skromne pr6by szkolenia personelu administracyjnego pod
j�to bardzo szybko. Mozliwe byly one przede wszystkim w wojew6dztwie 
slqsko-dqbrowskim. Juz w polowie marca 1945 r. organizowano w Kato
wicach pi�ciodniowe kursy szkoleniowe dla robotnik6w delegowanych 

18 Tami:e, s. 30. 

19 Tam:ie, s. 52. 

,o Tami.e, s. 49. 
u Tam:ie, s. 65. 
o Tami:c, s. 61.
u Tam;i.e, s. 3ci.
u Tami.e, s. 64.
t6 Tami:c, s. 50.

o Tami.e, s. 41, 12.
47 WAP Wroclaw, UWW, sygn. XVI/1, s. 78.
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przez slqskie zaklady przemyslowe do pracy w administracji Opolszczyzny. 
W tej formie szkolenia wzi�lo udzial 300 os6b 48. W kwietniu w „kr6tko
trwalym" (kilkudniowym?) kursie administracyjnym zorganizowanym 
röwniez przez Urzqd Wojew6dzki uczestniczylo okolo 350 czlonk6w PPR 4.0. 

Na posiedzeniu WRN w polowie maja wojewoda informowal zebranych, 
ze na odbywajqcym si� wlasnie kursie administracyjnym do obj�cia sta
nowisk w aparacie samorzqdowym i panstwowym przygotowuje si� 150 
ludzi, ,,glöwnie robotnik6w, wzi�tych bezposrednio z kopaln, hut, fa
bryk" 50• Na omawianym terenie przez caly czas prowadzono systerna
tyczne kursy doksztakajqce dla pracownik6w wladz wojew6dzkich, a tak
ze dla urz�dnik6w, sekretarzy grninnych itp. 51 Od pocz<!tku tez zwracano 
tutaj ogromnq uwag� na prawidlowq obsad� stanowisk. Wlasnie na Slq
sku Opolskim, ze wzgl�du m. in. na duze skupiska polskiej ludnosci 
rodzimej i skomplikowane procesy weryfikacyjne, byla to niezv.rykle wazna 
kwestia. Juz w maju 1945 r. przeprowadzono wnikliwq analiz� perso
nelu starostw, a specjalna komisja z udzialem przedstawicieli partii 
politycznych weryfikowala kandydat6w na stanowiska w administracji 52.

W kwietniu 1945 r., z inicjatywy ZG PZZ i Polskiego Instytutu Prawa 
Administracyjnego, odbylo si� w Lodzi (pod przewodnictwem wicepre
zydenta miasta) zebranie Komitetu Organizacyjnego Akademii Sluzby 
Publicznej 53

. Powstal projekt uruchornienia przy ZG PZZ trzyletniej 
akademii z tymczasowq siedzibq w Lodzi. Przy uczelni funkcjonowac 
mialy kilkutygodniowe kursy. 13 IV delegacja komitetu uzyskala tymcza
sowq zgod� Departamentu Szkoly Wyzszej Ministerstwa Oswiaty na 
zorganizowanie plac6wki, opracowanie jej statutu i programu 54

• Jeszcze 
w toku prac przygotowawczych przeprowadzono (w kwietniu i maju) dwa 
og6lne kursy wiedzy o ziemiach zachodnich i p6lnocnych dla wyjezdza
jqcych na nie os6b. Inicjatorzy, zakladajqc, ze personel administracyjny 
obok og6lnej wiedzy ekonomicznej winien dysponowac takze specjalnym 
zasobem informacji o przyszlym terenie dzialania, wprowadzili do pro
gramu historii:;, stosunki gospodarcze ziem odzyskanych, zadania samo
rzqdu, oswiaty, problemy repatriacji, osadnictwa i np. z zakresu likwi
dacji mienia poniemieckiego. W czerwcu program ten rozszerzono m. in. 
o prawo administracyjne i specjalne seminarium majqce na celu opraco
wanie og6lnej monografii ziem odzyskanych 55

• Przewidywano r6wniez

48 J. W. Go l �bio w s k i, Pierwsze lata 1945-1947, wyd. II, Katowice 1974,.

s. 105.
49 Z. C z y z o w s k a, Polityka gospodarcza PPR na Slqsku Opolskim (PPR na

Opolszczyinie. Materialy sesji naukowej w Opolu 2-3 III 1962, pod red. T. Swedka, 
Katowice 1964, s. 73). 

80 Z a w a d z k i, Notatki ... , s. 71, 72.
61 Tamze, s. 165.

5� Szerzej: G o l � b i o w s k i, Pierwsze lata ... , wyd, II, s. 112. 
ia AAN, MAP-UPG, sygn. 2469, s. 1.
64 Tamie, s. 2. 
68 Tami.e, s. 3.
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uruchomienie w Koszalinie lub Olsztynie kursu dla juz pracujqcych_ 
0 przyj�ciu decydowac mialo swiadectwo dojrzalosci, zakladano jednak, 
ze uczestnikami b�dcl mogly zostac takze, jako tzw. wolni sluchacze, 
osoby z nizszym wyksztakeniem pod warunkiem „radzenia sobie" z obo
wi11zujqcym materialem nauczania 56

• 

Do momentu jednak powstania MZO, tzn. do listopada 1945 r., admi
nistracja na ziemiach odzyskanych powstawala przede wszystkim pod 
naciskiem potrzeb i koniecznosci zyciowych. Okolicznosci wr�cz uniemoz
liwialy celowq polityk� kadrowq. Wi�kszosci zatrudnionych brakowalo 
doswiadczenia w pracy urz�dniczej, opanowania jej specyfiki. Entuzjazm 
i zapal musial byc jak najszybciej uzupelniany kwalifikacjami. Rozu
miano bowiem, i niejednokrotnie podkreslalo to ministerstwo, ze jesli 
administracja na przylqczanych ziemiach ma skutecznie i prawidlowo 
wplY'vac na rodzqce si� tarn zycie, to dob6r ludzi musi odpowiadac nie 
tylko zasadniczym wymogom eo do kwalifikacji politycznych i zawodo
wych. Niezb�dne stawaly si� gwarancje, ze administracja uczyni wszyst
ko, by budownictwo zycia polskie�o na ziemiach odzyskanych bylo 
rownocze�nie realizacjq na tych ziemiach wlasciwego ustroju politycz
nego i spoleczno-gospodarczego, ze administracja ta b�dzie istotnie na
rz�dziem walki klasowej stojqcym na strazy interes6w mas pracujqcych 
w specyficznych warunkach ziem odzyskanych" 57

• Wlasnie te wyjqtkowe 
okolicznosci wymagaly wyjqtkowego przygotowania zawodowego, kt6rego 
posiadanie mogloby niejednokrotnie zaoszcz�dzic zb�dnych wysilk6w, bl�
d6w plynqcych jakze cz(;sto z nieznajomosci metod, przepis6w itp. Stqd 
tez ministerstwo konsekwentnie dqzylo do pozostawienia w administracji 
wszystkich, kt6rzy w spos6b uczciwy i tw6rczy mogli i chcieli wziqc 
udzial w budowie nowego ustroju. 

Jednoczesnie centralnym zagadnieniem Biura Personalnego MZO sta
wala siG jednak organizacja r6znych form szkolenia. Sponi roh� we 
wlasciwym doborze kandydat6w odegraly Wydzialy Osobowe, kt6re m. in. 
poprzez kontakt z terenem mialy wi�ksze mozliwosci rozeznania w po
trzebach i typowaniu. Zakladano, ze kandydaci nie powinni przekraczac 
30 roku zycia 58

• Podlegali oni komisyjnej selekcji w obecnosci przed
stawiciela Biura Personalnego MZO, do kt6rego tez nalezala ostateczna 
akceptacja. 

W poszukiwnniu najbardziej odpowiec�niej formy szkolenia domino
waly dwa cele: 
- szybkiego zapewnienia niezb�dnej liczby pracownik6w wykwalifiko-

wanych;
- umozliwienia pracuj.:icym w administracji og6lnej i samorzqdowej
na terenach odzyskanych uzyskania dyplomu studi6w wyzszych.

50 Tami.e, s. 4.
s1 Sprawozdanie MZO ... , s. 34.
ss Tami.e, s. 45. 
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Cel pierwszy znalazl odpowiedniq form� realizacji w powolanych 
przez ministerstwo w maju 1947 r. (po miesi�cznym kursie we wrzesniu 
1946 r.) 2-miesi�cznych Wyzszych Kursach Administracyjnych oraz od 
stycznia 1948 r. - 3-miesi�cznych Wyzszych Kursach Samorzqdowych. 
Ponadto od 1 X 1946 r. organizowano 3-miesi�czne kursy samorzqdowe 
w Chorzowie-Batorym, od 14 IV 1947 r. w Gdansku-Jelitkowie i od 
4 VII 1948 roku w Szczecinie. W tym tez roku uruchomiono r6wniez 
(1 X) 5-miesi�czny kurs samorzqdowy w Chorzowie-Batorym, a nieco 
wczesniej (od 17 IV) 2-tygodniowy kurs dla poborc6w podatkowych 59

• 

Wyniki, biorqc pod uwag� 6wczesne warunki i mozliwosci, nalezy 
uznac za sukces. Og6lem bowiem ukonczylo: 

- 5 turnus6w 3-miesi�cznych kurs6w w Chorzowie-Batorym - 828 os6b
- 4 turnusy 3-miesi�cznych kurs6w w Gdansku-Jelitkowie - 626 os6b
- 1 turnus 3-miesi�czny w Szczecinie - 78 os6b

1532 osoby 

Ponadto na 5-miesi�cznym kursie (1 X 1948-1 III 1949) przebywalo 
144 sluchaczy, a 16 I 1949 r. rozpocz�to drugi turnus (150 os6b) 3-mie
si�cznych kurs6w samorzc1dowych w Szczecinie. Zalozeniem tych dzialan 
bylo dostarczenie przynajmniej po jednym absolwencie 3-miesi�cznych 
kurs6w do 1299 jednostek samorzc1dowych (w tym 938 gmin wiejskich). 
Szkoleniem obj�to r6wniez pracownik6w samorzqdowych z tzw. woje
w6dztw mieszanych (gdanskiego i slqskiego). Ostatecznie wi�c do 7 wo
jew6dztw skierowano 1532 wyszkolonych pracownik6w samorzqdowych 
(sekretarzy gmin, rachmistrz6w, referent6w itp.) 60• 

Zaj�cia (wyklady i twiczenia) na Wyzszych Kursach Administracyj
nych i Samoruidowych odbywaly si� w osrodkach szkoleniowych mi
nisterstwa w Warszawie i J6zefowie. Kazdy z kurs6w obslugiwany byl 
przez okolo 40-osobowq kadr� specjalist6w. Po cyklu wyklad6w przepro
wadzanQ sprawdziany; ich wyniki sluzyly pomocq przy egzaminie kon
cowym. W pazdzierniku 1947 r. dostarczono sluchaczom specjalne dla tej 
formy szkolenia przygotowane skrypty z wykladami. 

Ostatecznie na szesciu 2-miesü�cznych turnusach Wyzszych Kurs6w 
Administracyjnych (odbywajqcych si� od 16 V 1947 r. do 4 I 1949 r.) 
przeszkolono 317 uczestnik6w, sposr6d kt6rych najwi�cej (191) stanowili 
pracownicy starostw 61• 

Natomiast w trzech turnusach 3-miesi�cznych Wyzszych Kurs6w Sa
morzqdowych (od 20 V 1948 r. do 23 XII 1948 r.) wzi�lo udzial 157 
os6b 62• 

Jak juz wspomniano, wyniki nie mogly zaspokoit potrzeb, liczba 

6e Tamie, s. 46.
&o Tam:i:e, s. 54. 
n Tamze, s. 52. 
u Tamie, s. 53. 
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przeszkolonych stanowila jednak spory zastrzyk wzmacmaJqcy niedo
swiadczonq kadr� administracji ziem zachodnich i p6lnocnych. 

Natomiast do realizacji celu drugiego decyzjq ministra ziem odzyska
nych z 5 I 1948 r. powolano 2-letnie Wyzsze Studium Prawno-Admini
stracyjne. Zgodnie z zalozeniem mialo ono na celu „umozliwienie pra
cownikom terenowym uzyskanie systematycznego wyksztakenia stano
wi4cego caloksztalt z zakresu nauk prawno-administracyjnych o poziomie 
studi6w wyzszych" 63

• 0 potrzebie podj�cia jak najszybszych dzialan 
w tym zakresie swiadczq dane ministerstwa z 1 XII 1948 r. dotyczqce po
ziomu wyksztakenia. Na 5782 pracownik6w tylko 200 posiadalo wyksztal
cenie wyzsze, a az 3945 (ponad 680/o) zaledwie nizsze i niepelne srednie. 
Rozbicie tego stanu na poszczeg6lne regiony ziem odzyskanych ilustruje 
tab. 2. Krytycznie zwlaszcza wyglqdala sytuacja na szczeblu starostw, 

Tab. 2. Urz�icy wedlug wyksztalcenia. Stan na 1 XIT 1948 r. (Urz�dy Wojew6dzkie i Starostwa) 

Wyksztnkenie 

Wojew6dztwo 

----···· 

Bialostockie (cz�sc odzyskana) 
Olsztyriskie 
Gdariskie (cz�c odzyskana) 
Szczecinskie 
Poznaiiskie (Ekspozytura w Gorzowie) 
Wroclawskic 
Katowickie (cz�sc odzyskana) 

Razcm 

------·-- -·-·----- -�-

nizsze 
niepelne 

srednie srednie 
------

34 57 10 

231 370 201 
61 88 93 

301 527 313 

195 302 92 
502 785 614 
329 163 117 

1653 2292 1440 

Zr6dlo: Wg Sprawozdania z dzialalnosci MZO .. . , s. 43. 

niepelne 
wyzsze 

4 

21 
11 

49 
24 

65 

23 

197 

wyzsze 

2 
19 

9 

Sl 

12 

85 

22 

200 

gdzie liczby pracownik6w z nizszym wyksztalceniem byly kilkakrotnie 
wyzsze niz w Urz�dach Wojew6dzkich. 

Uczestnik.ami wspomnianego Prawno-Administracyjnego Studium mo
gli zostac pracownicy administracji - absolwenci gimnazjum, tzn. po
siadajqcy tzw. malq matur�. Ostatecznq decyzj� o przyj�ciu podejmowalo 
Biuro Personalne MZO. Nauka w Studium opierala si� przede wszystkim 
na samoksztalceniu (a wi�c wybrano system zaoczny), ktore trwac mialo 
okolo 10 miesiqcy w roku. W pozostalym czasie pracowano w osrodkach 
okrGgowych Studium pod kierownictwem i z pomocq nauczycieli akade
mickich Gl. Studium podzielone zostalo na cztery 4-miesi�czne kursy, po 
kt6rych nastE;powaly egzaminy. Ministerstwo zobowiqza1o si� do zapew
nienia ucz1:1cym si� odpowiednich podr�cznik6w. W terenie zorganizowa
no 91 tzw. Miejscowych Osrodk6w Samoksztalcenia Grupowego (naj
wi�cej - 26 w Szczecinskiem, 17 we Wroclawskiem, 15 na Slqsku) 65.

&G Tami.e, s. 46. 

f: Tamze, s. 49. 
16 Tami.e, s. 55.
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0 wynikach pracy Studium swiadczq nast�pujqce liczby. Zarejestrowano 
1730 kandydat6w (z woj. wroclawskiego - 456, ze szczeciii.skiego -
397, Ekspozytury Gorzowskiej - 268, olsztyii.skiego - 253, slqskiego -
242 i centrali MZO - 17), z kt6rych poczqtkowo przyj�to 1109 66, a po 
ostatecznej kwalifikacji - 1038 (z wroclawskiego - 245, szczeciii.skiego -
301, Ekspozytury Gorzowskiej - 134, olsztyii.skiego - 187, slqskiego -
115, gdaii.skiego - 21, bialostockiego - 18 oraz 17 z centrali MZO). 
343 kandydat6w (330/o) bylo pochodzenia robotniczego, 296 (29%) -
chlopskiego. Na trzecim miejscu uplasowala si� inteligencja - 224 (21 °/o). 
Przytoczone w sprawozdaniu ministerstwa dane swiadczq jednak, ze wy
m6g gimnazjum nie byl rygorystycznie przestrzegany, skoro az 614 zglo
szonych (600/o) legitymowalo si� wyksztakeniem nizszym i niepelnym 
srednim 67

• 

Pewne uzupelnienie informacji dotycz&cych poziomu kwalifikacji pra
cujqcej na ziemiach odzyskanych administracji stanowic mogq dane ilu
strujqce stosunek kadry nowej da posiadajqcej juz doswiadczenie zdobyte 
przed wojnq. Przedstawia je tab. 3. 

Tab. 3. Urz�icy przedwojenni i p;iwojenni. Stan z marca 1948 r. 

Urz�dnicy z praktyk:i Urzc.dnicy powojenni 
przedwojenn� (bez praktyki) 

--------------------------� 

Wojew6dztwo Urz�dy 
Woje- Starostwa Razem 

w6dzkie 
- ------- ·---�- - --

Olsztynskie 247 214 461 

Gdanskic (cz�sc odzyskana) 109 109 

Szczecinskie 244 331 575 

Wrcclawskie 243 739 1 082 

Katowickie (czi.sc odzyskana) 109 109 

Urz�dy 
Woje- Starostwa Razem 

w6dzkie 

262 779 1 04L 

254 254 

587 1 514 2 101 

956 1 769 2 725 
l 389 1 389 

--�-- - -------·-�---

Zr6dlo: Sprawozdanie z dzialalnosci.. ., s. 42. 

Z powyzszego zestawienia, nie obejmujqcego przeciez calosci ziem 
odzyskanych, wynika, ze zdecydowanie przewai:ala kadra zatrudniona 
po raz pierwszy dopiero po wojnie. R6znice byly znaczne, wyrazajqce si� 
np. na Slqsku Opolskim (w odniesieniu do starostw) stosunkiem 1:13. 
Dowodzily one m. in. i tego, ze nie zawsze umiano polqczyc cenzus nau
kowy z doswiadczeniem politycznym. 

Interesujqcy wydaje si� los wyszkolonych juz pracownik6w. Sposr6d 
nich (z wyjqtkiem grupy z ostatniego turnusu zakoii.czonego 5 I 1949 r.) 
skierowano m. in. na stanowiska: 

- urz�duja,cych starost6w
- urz�duj<\cych wicestarost6w
- awans6w na starost6w

n Tam:i::e, s. 60. 
e7 Tamze, s. 61. 

21 
26 

- 29
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- awans6w na wicestarost6w - 44
- awans6w na naczelnik6w wydzial6w 6
- awans6w na kierownik6w referat6w w starostwach - 42.

Nie byly to imponuj9ce wyniki, tym bardziej ze na pozostale stano
wiska (burmistrz6w, naczelnik6w Obwodowych UrzGd6w Likwidacyj
nych, inspektor6w itp.) nie kierowano wiGcej niz 3 osoby. Dziewü;ciu 
absolwent6w przekazano do pracy w Komitetach Wojew6dzkich PPR Gs_

Bardziej pocieszajqca byla informacja, ze na 186 stanowisk w staro
stwach obsadzonych w 1949 r. - 120 (670/o obsady) stanowili absolwenci 
kursu. Starano si�, by w kazdym powiecie na kierowniczym stanowisku 
znalazl sie, przynajmniej jeden absolwent centralnie przeszkolony. Zda
wano sobie spraw�, ze jest to dopiero poczqtek procesu uzupelniania kwa
lifikacji przez personel administracyjny. 

Zdecydowanie odmienne warunki powstawania i pracy adrninistracji 
na ziemiach zachodnich i p6lnocnych w por6wnaniu z pozostalymi obsza
rami Polski stworzyly r6wniez koniecznosc sprawnej kontroli. W struk
turze administracyjnej MZO znajdowal si� gl6wny Urzqd Kontroli i In
spckcji 69, w 1947 r. w UrzGdach Wojew6dzkich (szczecinskim, olsztyn
skim, wroclawskim) powolano Wyd,zialy Inspekcji, a w Ekspozyturze 
Gorzowskiej - Oddzial Inspekcji. Na szczeblu powiat6w dzialali inspek
torzy jako organ kontroli starost6w i przewodniczqcych wydzial6w po
wiatowych 70

. W kolejnych latach nast�powaly dalsze zmiany zmierzajqce 
do scicJego ustalenia zakresu uprawnien i obowiqzk6w organ6w kontroli 
i zapewnienia im sprawnej dzialalnosci. 

Okolicznosci, o kt6rych byla juz mowa, w znacznym stopniu przyczy
nily si� r6wniez do nie kontrolowanego przez dluzszy czas liczbowego 
rozwoju aparatu administracyjnego. Tak zwane przerosty etatowe byly 
zjawiskiem charakterystycznym w jednych urz�dach, towarzysz::ic bra
kom kadrowym w wielu innych. Na Pomorzu Zachodnim np. dopiero 
we wrzesniu 1945 r. odnotowano stan liczebny kadry urzGdniczej. Wyra
zal siG on og6lnq liczbq 578 pracownik6w (414 mGzczyzn i 164 kobiety) 
w Urz�dzie Pelnomocnika OkrGgowego oraz 1161 (846 m�zczyzn i 315 
kobiet) w 18 urz�dach pelnomocnik6w obwodowych 71. W kwietniu 1946 r. 
Urzqd Pelnomocnika OkrGgowego na Dolnym Sh1sku zatrudnial 690 pra
cownik6w umyslowych i az 320 fizycznych; urz�dy obwodowe natomiast 
odpowiednio - 3366 i 1393 72• Wedlug oceny MZO razqce przerosty 

as Tamze, s. 63, 64. 

19 1 III 1947 r. nazwa zostala zmieniona na Departament Inspekcji, potem 
przeksztalcono jq na Departament Inspekcji i Kontroll, by ostatecznie w 1947 r. 
wr6cic do Departamentu InspekcjL 

10 Sprawozdanie MZO ... , s. 27.
11 G o l c z e w s k i, op. cit., s. 156.

72 B. D z i u b d ziel a, Doiny Slqsk wraca do Polski (Taki byl poczqtek. Wspom
nienia dzialaczy PPR Dolnego .Sl;;iska, pod red. H. Smolaka, Wroclaw 1962, s . .29). 
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kadrowe wysh�powaly wlasnie w Szczecinskiem (200/o) i Wroclawskiem 
(300/o). W 1947 r. w organach administracji og6lnej pracowalo 5481 osöb, 
w marcu roku nast�pnego - 5688 73

. Pierwszy planowy przydzial etatöw 
nastqpil dopiero w 1947 r.; od tego czasu starano si�, by opracowywany 
byl na podstawie rzcczywistych potrzeb z uwzgl�dnieniem stanu faktycz
nego i statusu organizacyjnego poszczeg6lnych urz�d6w. By jednak do
prowadzic do takiego stanu, nalezalo w pierwszym rz�dzie przeprowadzic 
trudny zabieg redukcji. Przygotowania do niej zacz�to od analizy dotych
czasowej obsady personalnej. Potwierdzila ona zjawisko razqcych prze
rost6w i koniecznosc ich likwidacji. Rozmiary tego procesu w rozbiciu 
na poszczeg6lne wojew6dztwa ilustruje tab. 4. 

Tab. 4. Redukcja pracownikow Un�dow Wojewodzkich i Starostw w 1947 r. 

Stan 
Wojewödztwo 

l VII 1947 l XII 1947 

Wroclawskie 
Szczecinskie 
Olsztynskie 
Katowickie 
Ekspozytura w Gorzowie 
Gdanskie (cz�sc odzyskana) 
Bialostockie (CZC:lSC odzyskana) 

Razem 

2892 
1309 
853 
719 
640 

216 
129 

6758 

Zr6dlo: Sprawozdanie z dzialalnosci MZO ... , s. 39. 

1917 
.1055 
792 
722 
655 

227 
113 

5481 

Przytoczone powyzej dane wskazujq jednoczesnie na fakt, ze obok 
gigant6w biurokratycznych znajdowaly si� i takie urzf;dy, w kt6rych 
nalezalo liczebnie wzmocnic zalog�. 

Od poczqtku w budow� aparatu administracyjnego ogromny udzial 
wniosly partie polityczne, zwlaszcza PPR i PPS. Ich czlonkowie znajdo
wali si� na og6l w skladzie poszczeg61nych ekip, majqc najcz�sciej po
wierzony do spelnienia „podw6jny obowiqzek'': uczestnictwo w tworze
niu ogniw aparatu administracyjnego oraz budowie zycia politycznego 74

. 

W pazdzierniku 1945 r. 53 starost6w i wicestarost6w (okolo 300/o stanu) 
nalezalo do PPR, 57 do PPS, 30 bylo czlonkami SL, 4 - SD i 42 nie 
nalezalo do zadnej organizacji politycznej is. Trzy lata p6zniej, w polowie
1948 r., na 83 starost6w w 4 wojew6dztwach: gda:6.skim, szczeci:6.skim, 
olszty:6.skim i wroclawskim - 33 bylo czlonkami PPR, 27 - PPS 

71 R y b i c k i, op. cit., s. 143.
u Szerzej m. in. A. Mag i e r s k a, Ziemie zachodnie i p6tnocne w 1945 roku. 

Kszta!towanie sii: podstaw poiityki integracyjnej panstwa polskiego, Warszawa 1978, 

rozdz. IV. 

76 N. K o l o m e j c z y k, Ziemie zachodnie w dzialalnosci PPR, Poznan 1966, 
s. 134.
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i 23 - pozostalych partii. Natomiast z 13 prezydent6w miast 6 nalei:alo 
do PPR i 5 do PPS 76

• 

W procesie ksztaltowania si� administracji na ziemiach zachodnich 
i p6Inocnych wyr6znic moi.na eo najmniej dwa podstawowe etapy. Pierw
szy, trwajqcy do przelomu 1945/46 r., odznaczal si� tymczasowosciq roz
wiqzan, typowq dla wszystkich rodzqcych si� w6wczas dziedzin zycia, 
kiedy zorganizowana i planowa dzialalnosc nie byla jeszcze mozliwa. 
I drugi, kt6rego poczqtek wyznacza powstanie Ministerstwa Ziem Odzy
skanych, jako centralnego organu dla koordynowania pracy wszystkich 
resort6w oraz planowego rozwiqzywania wlasciwych tylko przywracanym 
ziemiom problem6w. Powstawala wowczas realna szansa przyspieszenia 
procesu usprawnienia administracji, odejscia od zrozumialych w po
czqtkowym okresie, lecz szkodliwych na dlui.sui met� prowizorycznych 
rozwiqzan. Nagromadzony zas6b wiedzy, doswiadcze.6. umoi.liwial dob6r 
coraz trafniejszych metod dzialania, ulatwial celowe, przemyslane poczy
nania. Dowodzily one postf.;pujqcej stabilizacji, umacniania si� aparatu 
administracyjnego i organow samorzqdu. Swiadectwem tej normalizacji 
bylo m. in. przeksztakenie 29 V 1946 r. dotyczasowych okr�g6w i obwo
d6w w wojew6dztwa i powiaty, zgodnie z systemem zarzqdzania funkcjo
nujqcym w calym kraju. 

Przypomniec r6wniez nalezy, ze ksztaltowanie si� administracji odby
walo si� jednoczesnie z nabierajclcym coraz wü�kszego tempa osadnictwem 
tak w miescie, jak i na wsi. Jego rozmiary wymagaly pelnej mobilizacji 
wszystkich zatrudnionych w administracji i wsp6Iodpowiedzialnych za 
tworzenie dla przybywajqcych jak najlepszych warunk6w zycia, a przede 
wszystkim zapewnienia bezpieczenstwa, mieszkania, warsztatu pracy, 
aprowizacji, eo w konsekwencji oznaczalo takze udzial w uruchamianiu 
i.ycia gospodarczego i spoleczno-politycznego. Zaden z tych proces6w nie 
m6gl powstawac w izolacji od innych, wszystkie w scislej od siebie 
zaleznosci wplywaly w decydujqcy spos6b na ksztaltowanie si� nowego 
spoleczenstwa ziem zachodnich i p6lnocnych i tempo zachodzqcych na 
nich przemian integracyjnych. 

ZU DEN PROBLEMEN DES AUFBAUS DER ADMINISTRATION 

IN DEN WEST- UND NORDGEBIETEN 

Die Entstehungsbedingungen, aber auch die Aufgaben, die die Administrations

behörden in den wiedererlangten Gebieten zu erfüllen hatten, entschieden über 

die andere Struktur des Administrationsapparats im Vergleich zu dem schon auf 
den Gebieten des ehemaligen Polens funktionierenden. Das Verwaltungssystem in 

den angegliederten Gebieten durfte aber nicht zu stark von dem im Land funktio

nierenden abweichen. Man entschied sich also für eine solche Lösung, die (am

14.3.1945) die West- und Nordgebiete in vier Administrationsbezirke, die in Zukunft

71 Partia w cyfrach, Warszawa 1948, s. 90. 
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zu Wojewodschaften werden sollten, unterteilte, wobei man an deren Spitze 
Gebietskommisare, die späteren Wojewoden, berief. 

Zu den grundlegenden und schwierigsten Problemen gehörte die richtige Aus
wahl der Beamten der entstehenden Administration. Man brauchte aufopferungsvolle 
Menschen, die die entsprechenden beruflichen Qualifikationen besassen und verstan
den, dass die Aufgabe der Administration in diesen Gebieten nicht nur deren 
Wiederaufbau und Besiedlung war, sondern auch, diesen Prozessen eine entspre
chende Entwicklungsrichtung und entsprechende Inhalte zu geben. Dies waren 
hohe Ansprüche, die zu Anfang aus verschiedenen Gründen eher den Charakter 
von Forderungen besassen. Die Bedürfnisse waren riesig, die Möglichkeiten jedoch 
ungewöhnlich bescheiden. In der Praxis überwogen in dieser Zeit in der Admini
stration Menschen, die, selbst wenn sie voll Begeisterung waren, grösstenteils 
keine Erfahrungen besassen und die Problematik nicht kannten, mit der sie in 
einem ihnen nicht bekannten Gebiet fertig werden mussten. Das fühlbare Fehlen 
von Vorschriften und auch der genaue Kompetenzklärung zwischen den Institutio
nen, Administrationsorganen und den von verschiedenen Ressorts ausgesandten 
Operationsgruppen, erschwerte die Zusammenarbeit, führte zu Kompetenzstreitig
keiten und zu Beamtenselbstherrlichkeit, die im Moment der Herausbildung der 
Grundlagen der neuen Ordnw1g so gefährlich waren. 

Man versuchte die Frage der guten Verwaltung der zurückerlangten Gebiete 
auf verschiedene Weise zu regeln. Den Beschluss, die besten Mitglieder hierfür 
abzukommandieren, fasste man schon im Februar 1945 auf dem Plenum des 
Zentralkotnmitees der Polnischen Arbeiterpartei. Besondere Bedeutung erlangte 
auch die Arbeit der Polnischen Gewerkschaften, die eine Sammlung aller am 
Wiederaufbau des polnischen Lebens interessierten Kräfte anstrebte, u. a. durch 
die Vorbereitung der Kader der zukünftigen Administration. Eine breite Aktion der 
geplanten Kaderwerbung führte das Ministerium für öffentliche Administration 
durch. Bis zur Entstehung des Ministeriums für die wiedererlangten Gebiete 
(November 1945) entstand die Administration dieser Gebiete vor allem unter dem 
Druck der laufenden Bedürfnisse. Erst das Ministet·ium konnte versuchen, eine 
Schulung auf dem entsprechenden Niveau und Formen, die die ständig wachsenden 

Bedürfnisse befriedigten, zu organisieren. Es gelang, sie Ende 1946 zu eröfinen 
(u. a. die Höheren Kurse für Administration und Selbstverwaltung, das Studium 
für Recht und Administration). Auf diese Weise entstand die reelle Chance den 
Verbesserungsprozeß in der Administration zu beschleunigen und von den in der 
Anfangszeit verständlichen, aber auf die längere Sicht schädlichen, provisorischen 
Lösungen wegzukommen. 
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Walki o Wroclaw w 1945 r. stanowily niewqtpliwie jeden z naj
bardziej dramatycznych fragment6w dzialan bojowych na froncie wschod
nim w ostatnim roku wojny. Trwaly one od 27 I 1 do 6 y 1945 r., 
a wi�c 100 dni, z kt6rych 80 przypada na bezposrednie obkz.enie miasta 
(trwajqce od 16 II do 6 V). Biorqc pod uwagG ten sam okres wojny 
i spos6b dzialan bojowych (tzn. zdobywanie duzych miast), stwierdzic 
nalezy, ze szturm „Festung Breslau" swojq dlugotrwalosciq przewyzszyl 
walki o Wiedet'l (7 dni), Kr6lewiec (8 dni), Berlin (18 dni) Poznan (32 
dni) i Budapeszt (150 dni) 2. Hitlerowska zaloga Wroclawia stawiala op6r 
jeszcze w6wczas, gdy ujawniona zostala wiadomosc o smierci I-Iitlera 
i skapitulowal Berlin. 

Fakty te staly si� dla okreslonych k6l w RFN podstawq uksztalto
wania swoistej legendy, kt6ra pomijajqc ogromne straty wsr6d ludnosci 
cywilnej i powstale w wyniku przedluzania obrony zniszczenie miasta, 
eksponuje „heroicznq walk� samotnej twierdzy okrqzonej przez przewa
zaje1ce sUy przeciwnika", ,,cud obrony Festung Breslau", ,,swietlany wz6r 
dla przyszlych pokolen Niemc6w" itp. W tworzeniu tej legendy gl6wmi 
rol�. ze zrozumialych wzgl�d6w, odgrywali kolejni dow6dcy „twierdzy", 
hitlerowscy generalowie von Ahlfen i Niehoff 3 oraz zesp6l redakcyjny 
i v,-;;p6lpracownicy rewizjonistycznego czasopisma „Der Schlesier" 4

. 

1 W tym dniu na p6lnocno-wschodni skraj Wroduwia wyszly po walkach w re
jonic Olesnicy jednostki 73 Korpusu 52 Armii. Par.: S. M a r t i r o s ja n, Dzialania. 
73 Korpusu Piechoty w operacji sandomiersko-slqskiej 1 Front1L Vkrainskiego 

(Wojskowy Przeglqd Historyczny - dalej WPH, 1968, nr 1 ). 
2 Wg: Historia Wietkiej Wojny Narodowej ZSRR, t. V, Warszawa 1966, s. 195-

199. 242�244, 314---327.
s Przykladem twon:enia tej legendy Sq m. in. ksiqi.ki H. v. A h 1 f e n, Der

Kampf um Schlesien, München 1961; H. v. A h l f e n, H. Nie hoff, So kämpfte
Breslau, München 1959. 

' Wsröd nich nalezy wymienic takich autoröw jak: K. Fleischer, H. Gleis, 
E. Heinze, E. Kenau, H. Kraeker, H. Krichler, E. Menz, P. Schöcke, E. Schönfel
der, A. Stierand, F. Wiedermann i innych. Osobny problem to ksiqzki bylego
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W ostatnich latach dolqczyl do nich r6wniez ewangelicki biskup E. Hor
nig 5• R6wniez gen. Guderian w swoich Wspomnieniach zolnierza stwier
dzil, ze przyklad Wroclawia (podobnie jak Kr6lewca, Gdanska i Glogowa)
stanowi potwierdzenie slusznosci tworzenia w latach 1944-1945 prze� 
dow6dztwo Werhmachtu tzw. miast-twierdz 6

• 

Polemika z poglqdami tego typu, podejmowana przez historyk6w 
polskich, byla poczqtkowo w powaznym stopniu utrudniona wobec nie
mozno_sci dotarcia do archiwalnych dokument6w radzieckich, a takze 
(do polowy lat szescdziesiqtych) niemieckich. Obecnie trudnosci te zostaly 
cz�sciowo przezwyci�zone m. in. dzi�ki zakupieniu przez Wojskowy Insty
tut I-Iistoryczny MON zmikrofümowanych zasob6w archiwalnych Wehr
machtu zdobytych pod koniec wojny przez wojska amerykanskie i obecnie 
znajdujqcych si� w USA;_ 

W celu uzyskania z jednej strony pelniejszych wymiar6w „bitwy 
o Wroclaw" i jej wplywu na sytuacj� militarnq na Dolnym Slqsku
w ostatnim okresie wojny, z drugiej zas ustalenia przyczyn dlugotrwalej
obrony rniasta, konieczne jest: 1. przeanalizowanie roli, jakq Wroclaw
mial w planach Wehrmachtu odegrac na wypadek wkroczenia na Dolny
$11:!sk wojsk radzieckich, oraz 2. dokonanie oceny sil obu stron walczqcych
w czasie cblc:zenia „Festung Breslau".

Pierwszy problem wiqze siG scisle z og6lnymi zalozeniami strategiczny
mi dow6dztwa hitlerowskiego, przyj�tymi jeszcze w polowie 1943 r. (tj. 
po bitwie kurskiej). Zgodnic z nimi armia niemiecka miala na wschodzie 
prowadzic obronG strategicznq, starajqc siG jedynie oslabic i wyczerpac 
przeciwnika, szukac natomiast zwyci�skiego rozstrzygni�cia na zachodzie, 
gdzie, jak sqdzono, zdolna byla do zadania kl�ski wojskom inwazyjnym. 
Mimo katastrofy, kt6ra w lecie 1944 r. nastqpila we Francji, strategia ta 
w og6lnych zarysach obowüizywala do konca wojny. Pr6bq jej realizacji 
byla m. in. w grudniu 1944 r. ofensywa w Ardenach. Natomiast sil� bo
jowq niemieckiej armii wschodniej starano si� wzmocnic przez zakrojone 
na szerokq skalG prace fortyfikacyjne. Stqd tez po wyjsciu wojsk radziec
kich nad Narew, WislG i WislokG, poczynajqc od jesieni 1944 r. hitlerow-

podoficera SS G. Ha a s a: Brände an der Oder i Und gaben die Hoffnung nicht 

auf, stanowi4cc hymn pochwalny na czesc .,czyn6w bojowych esesman6w z pulku 
,,Besslein«". 

5 E. Hornig, Festung Breslau - 1V45 (Schweizer Monatshefte, t. IV, 1968);
t e n i; e, Breslau. 1945. Erlebnisse in der eingeschlosch[ossenen Stadt, München 1975.

G H. G u der i an, Wspomnienia zo!nierza, War:;zawa 1958, s. 294. 
7 Dokumenty dotycz(lce walk o Wrodaw, znajdujc1ce si� w zasobach Wojsko

wego Instytutu Historycznego im. Wandy Wasilewskiej (kt6rc oznaczam jako: 

Materialy i dokumenty Wojskowego Instytutu Historyczncgo - MiD WIH). wy
stE:pUjq w nast�pujqcych zespolach akt: t. 78 � Dokumenty Naczelnego Dow6dztwa
hitlerowskich Wojsk Lqdowych (OKH); t. 311 - Dokumenty dow6dztwa Grupy Ar
mii „A" (nast�pnie „Srodek") i 6 Floty Powietrznej; t. 312 - Dokumenty 9 Armii 
Polowej, 17 Armii Polowej, 4 Armii Pancernej i Grupy Armijnej „Heinrici". 
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skie Naczelne Dow6dztwo Wojsk Lqdowych 8 (Oberkommando des
Heeres - OKH) stworzylo szereg pozycji obronnych, oznaczonych jako 
,,A", ,,B", ,,C" i „D" (z licznymi pozycjami posrednimi) 9 oraz pozycj�

ostatecznego oporu nazwanq „Pozycjq Nibelung6w" 10• W ramach tych
przygotowan Wroclaw zostal wlqczony do poludniowego odcinka biegrni
cej wzd!uz Odry pozycji „D" 11 i podobnie jak Glog6w i Opale przeksztal
cony w miasto-twierdZ(/. 

Wedlug zalozen OKH miasta-twierdze, znajdujqce si� w szczeg61-
nie waznych punktach strategicmych i operacyjnych, stanowic mialy jqdro 
przygotowanych do obrony okri::znej rejon6w umocnionych, kt6rych „zde
cydowany op6r" (nawet przy braku jakichkolwiek szans odsieczy) zwü1-
zac mial przewazajqce sily przeciwnika i ograniczyc jego zdolnosc do 
kontynuowania dzialan zaczepnych na zewn�trznym pierscieniu okn:ize
nia. Rejony umocnione i ich trzcn, kt6ry stanowily miasta-twierdze, spel
niac wi�c mialy roh� pewnego rodzaju falochron6w (w oryginale: Wellen

brecher), na kt6rych zalamac si� mial nap6r nieprzyjacielskiej ofensy
wy 12_ 

Koncepcja ta zakladala zarazem z g6ry totalnq zaglad� bronionego 
miasta-twierdzy. Zalqcznik do rozkazu Hitlera o organizacji rejon6w 
umocnionych (z 8 III 1944 r.) stwierdzal m. in., ze w razie wyczerpania 
wszystkich mozliwosci obrony i perspektywy jej zalamania si� dowodca 
obszaru umocnionego (lub miasta-twierdzy) odpowiedzialny byl za doko
nanie planowych zniszczen zar6wno obiekt6w wojskowych oraz dr6g 
i most6w, jak r6wniez wszystkich zaklad6w uzytecznosci publicznej (tj. 
elektrowni, gazowni, wodoci:rn6w), zaklad6w przemyslowych, oraz, w mia
r� posiadanych srodk6w, r6wniez budynk6w mieszkalnych 13• 

Stanowilo to kontynuacj� stosowanej od dawna na froncie wschodnim 
zasady „spalonej ziemi", wprowadzonej ostatecznie jako powszechnq me
todE; dzialania Wehrmachtu rozkazem Hitlera z 19 III 1945 r. 14 

Zgodnie z zalozeniami OKH wielkosc rejon6w umocnionych winna 
byc wystarczajqcO duza, by: 1. Zapewnic bezpieczne funkcjonowanie 

s T. Ra w s k i, Niemieckie umocnienia na ziemiach polskich w latach 1919-

1945 {Studia i materialy do historii wojskowosci, t. 12, cz. 1, 1966, s. 295-299). 
1 Rozkaz OKH z 25 VIII 1944 o budowe pozycji „A", ,,B", ,,C" i „D", MiD

WIH, t. 78, r. 338. 
10 Rozkaz OKH z 28 XI 1944 do rozpoznania pozycji Nibelung6w, MiD WIH

z 28 XI 1944. 
11 CzGSC poludniowego odcinka pozycji „D", znajdujiica siG na Dolnym Sl;:isku 

od ujscia Kaczawy, stanowila wybudowana w okresie miGdzywojennym „pozycja 
Odry" - Oderstellung. Ra w s k i, op. cit., s. 291, 300. 

11 WstGP P. E. Schramm a do: Kriegstagebuch der Wehrmacht (Wehr

machtfährungsstab), t. IV, Frankfurt am Main 1961, s. 53. 
1a Hitiers Weisungen tü.r die Kriegsjuhrung 1939-1945. Dokumente der Ober

kommandos der Wehrmacht, oprac. W. Hubatsch, Frankfurt am Mein 1962, s. 53-
54. 

H Tamie, s. 303. 
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znajdujqcym si� w ich gl�bi lotniskom. 2. Uniemozliwic przeciwnikowi 
przestrzeliwanie ich obszaru ogniem artylerii. 3. Obejmowac wazne w�zly 
drog, zwlaszcza zas przeprawy przez przeszkody wodne, stanowiqc sku
teczny „korek" blokujqcy system komunikacji i zaopatrzenia na tylach 
przeciwnika. 4. Umozliwic wlasnym wojskom manewr po liniach we
wn�trznych, taktyczne wsp6ldzialanie ze sobq i wykonywanie przeciw
uderzen. 

Zar6wno dow6dztwo VIII Okn;gu Wojskowego we Wroc1awiu, jak i hi
tlerowskie kierownictwo polityczne (reprezentowane przez gauleitera 
NSDAP i zarazem I;:cmisarza Rzeszy d.�. obrony - Karla Hankego), 
poczynajqc ad wrzesnia 1944 r_ z calq energiq przystqpily do rcalizacji 
tych zamierzen. We Wroclawiu zrnodernizowano stare forty, wzniesiono 
szereg nowych budowli fortyfikacyjnych, zgromadzono zapasy zywno.sci 
na 3-miesi�czny eo najmniej okres obrcny, przygotowano plany znisz
cze11 oraz wysadzenia most6w, a takze ewakuacji ludnosci cywilnej 15_
R6wnoczesnie zas wybudowane zostaly dwa pierscienie pozycji obron
nych. Zewn�trzny (pozycja „Barthold"), otaczajqcy obszar planowanego 
rejonu umocnionego, przebiegal na prawym brzegu Odry od Brzegu Dol
nego do Ob:.:rnik, Trzebnicy, Eorowej, poprzez Miloszyce do Jelcza, na 
lewym za.s brzegu Odry - przez Siedlce, Marcinkowice, Z6rawin�, 
Magnice, Kc1ty Wrock.wskie, skqd zakrqcal na p6lnoc i przez R2multowice 
i Zr6dla dochodzil do Brzegu Dolnego rn. Wielkim nakladem pracy i .srod
k6w matc-rialnych powstaly tu umocnienia, ktore obsadzone odpowiedni
mi silami stanowic mogly powaznq przeszkodE; dla dzia!an zaczepnych 
wojsk nt(tZL:ckic},. S:1 tych jednak dow{idzlvvo hitlerowskie nie posiadalo 
i w istniejqcej pod koniec 1944 r. i p6zniej sytuacji militarnej na ich 
otrzymanie liczyc nie mog10. Pozycja „Barthold" liczyla bowiem w ob
wodzie okolo 150 km i nawet ewentualne przydzielenie obiecanych przez 
Guderiana 5 dywizji piechoty (eo w rzeczywistosci nie nastqpilo) nie wy
starczalo do jej obsadzenia 17_ Dlatego tez zewnE;trzny pier.scien obrony 
,,Festung Bn,s1cm" z�:;tal przez wojska radzicckie przel:amany bez wiE;
kszego wysilku z marszu. Na prawym brzegu Odry dokonane to zostalo 
przez 52 Armü:; w czasie od 23 do 27 I, na lewym brzegu przez zbiezne 
uderzenia 6 Armii i 5 Armii Gwardii w czasie od 9 do 13 II. W wyniku te
go oddzialy hitlerowskie zostaly zmuszone do pospiesznego wycofania si� 
na wewn�trzny pierscieü obrony. 

WewnE;trzna linia obrony „twierdzy" opierala si� na p6lnocy o bu-

15 Hanke jako gauleitcr i komisarz Rzeszy d�. obrony przy VIII Okrc:gu Woj
skowym odrzucil jednak jako defetystyczny wysunü;ty w grudniu 1944 r_ projekt 
dow6dcy „twierdzy'' gen. Krausego wczesniej5zego ewakuowania z Wroclawia 
200 tys. os6b. R. 0. Becker, Niederschlesien 1945. Die Flucht - Die Besetzung,

Bact Nauheim 1965, �. 110.
ia Tamze, s. 97. 
17 Zgodnie z regulaminem niemieckim wzmocniona dywizja piechoty mogla 

skutecznie bronic odcinka frotu o szerokosci 10 km. 
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dowle forteczne wzniesione jeszcze przed I wojnq swiatOWc\ lub w okre
sie mi�dzywojennym i przebiegala od ujscia Widawy do Odry (na zach6d 
od Swiniar), wzdluz Widawy (z utrzymaniem silnego przedmoscia w re
jonie Psiego Pola i Zakrzowa), nastE;pnie na wschöd od osiedla Swojczyce 
dochodzila do Odry w miejscu, w kt6rym zaczyna si� Kanal Nawigacyjny. 
Na lewym brzegu Odry pozycje obronne opieraly si� o Opatowice, Mokry 
Dwor i Ksi�ze Male, dalej nasypy obwodowej linii kolejowej, Opor6w, 
Muchob6r Wielki, Zemiki, Zlotniki, Lesnic� i lini� Bystrzycy. 

Przelamanie przez wojska radzieckie zewnGtrznego pierscienia obrony 
„Festung Breslau" i zepchniGcie wojsk niernieckich do miasta przekreslilo 
nadzieje dow6dztwa hitlerowskiego na zwic1zanie wi�kszych si.l prze
ciwnika oraz zahamowanie jego ruchu na zach6d. Gl6wne zgrupowanie 
uderzeniowe 1 Frontu Ukrainskiego, kt6re 8 II 1945 r. rozpocz�lo naturcie 
z przycz6lka pod Scinawq, do 24 II osiqgn�lo na szerokosci ponad 100 km 
prawy brzeg Nysy .Luzyckiej. Zaopatrywanie tych wojsk, aczkolwiek 
w pewnym stopniu utrudnione i zagroi:one przez niebezpieczenstwo wy
padu hitlerowskiego garnizonu „Festung Breslau", przebiegalo jednak 
w praktyce bez wiGkszych zakl6cen, eo umoi:liwilo zgromadzenie wy
starczajqcych zapas6w amunicji, material6w p�dnych i i:ywnosci dla roz
poczGcia operacji berlinskiej. 

Sily, kt6rymi dysponowalo dow6dztwo Grupy Korpusnej „Breslau" 18,
a nast�pnie „Festung Breslau", byly, jak wspomniano powyzej, za slabe 
dla obrony rejonu umocnionego, w pelni jednak wystarczaly do skutecznej 
obrony samego tylko miasta-twierdzy. W sklad garnizonu „twierdzy" 
weszly (zar6wno miejscowe, jak r6wniez przerzucone z innych miejsco
wosci na terenie VIII Okr�gu Wojskowego) bataliony garnizonowe 
i strzelc6w krajowych, szkoly podoficerskie Wehrmachtu i Waffen SS, 
jednostki zapasowe, oddzialy artylerii przeciwlotniczej i obslugi lotnisk 
oraz r6i:nych pomniejszych oddzial6w i grup bojowych, kt6re znalazly 
si� we Wrodawiu, wycofujqc przed oddzialarni radzieckirni. Po zamkniG
ciu pierscienia oknizenia w sklad zalogi weszly r6wniei:, odci�te od 
macierzystych zwiqzk6w taktycznych, pododdzialy 269 i 17 Dywizji Pie-

18 17 I 1945 r. dow6dztwo VIII Okregu Wojskowego we Wroclawiu wylcjczone 
zosta!o z podleglosci armii zapasowej i podporzcjdkowane Grupie Armii „A" (od 
25 I 1945 r. przemianowanej na Grupe: Armii „Srodek") i przeksztalconej w do
w6clztwo grupy korpusnej „Breslau". Otrzymalo ono zadanie organizacji obrony 
Do!nego Slqska w pasie: Ostrzesz6w-Zmigr6d-Chobienia i Byczyna-Namysl6w
O!awa, ze skupieniem glöwnego wysilku na. obronie Wroclawia oraz przepraw 
przez Odr�. Dowödcy grupy korpusnej „Breslau", gen. kawalerii Koch-Erpachowi, 
podlegal dow6dca „Festung Breslau". Po ewakuowaniu dow6dztwa grupy kor
pusnej z Wroclawia (eo nasbtpilo 15 II 1945 r.}, dowödca „Festung Breslau" otrzy
mat uprawnienia dow6dcy korpusu i zostal podporzqdkowany bezposrednio dow6d
cy 17 Armii. S. Tessin, Verbande und Truppen der deutschen Wehrmacht und 

Waffen-SS im zweiten Weltkrieg 1939-1945, Frankfurt am Main 1965. 
19 Byly to m. in. szko!a podoficerska ze Strzegomia (w sile wzrnocnionego 

batalionu), batalion podchonizych z oficerskiej szkoly piechoty z Gniezna, 8 za-

5 - Sob6tka 3/84 
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choty oraz 311 Brygady Dzial Pancernych 19
• Jui po rozpocz�ciu obl�ze

nia drogq powietrzmi przybyl do Wroclawia 1 batalion 26 pulku spado
chronowego, nast�pnie zas 3 batalion tegoi pulku 20• 

W sklad garnizonu „Festung Breslau" wlqczono r6wniez kilka tysi(;cy 
zolnierzy, kt6rzy w czasie walk odlc1czyli si� od swoich jednostek, .vracali 
z urlop6w, zostali wypisani ze szpitali itp. W rezultacie wyt�ionej dzia
lalnosci organizacyjnej z posiadanych zasob6w ludzkich i materialowych 
w trzeciej dekadzie stycznia i w pierwszej dekadzie lutego 1945 r. zorga

nizowan.o wc Wroclawiu pi�c samodzielnych pulk6w fortecznych (kazdy 
w skl.adzie 4-6 batalion6w), noszqcych od nazwisk swoich dow6dc6w 
nazwy: ,.Gollnitz" (nastc;pnie „Hanf"), ,,Mohr", Sauer", ,,Wehl" i SS 
,,Besslein" 21. Ponadto zostaly r6wniez zorganizowane trzy pulki piechoty: 
,,Reinkobcr", ,,Ker::;t0n" i „Schulz", kt6re wraz z pulkiem artylerii, bata
lionem saper6w i kompaniq lc1cznosci weszly w sklad 609 Dywizji 
do zadc1.11 specjalnych, kt6rej sztab, zorganizowany w styczniu 1945 r. 
w Dreznie, przybyl do Wroclawia na poczqtku lutego. W sklad zalogi 
,, t ..-,,i(:rdzy" wlqczor,o r6wniei pulk arty lerii „Breslau", oddzial przeciw
pancerny, 150 pulk artylerii przeciwlotniczej, pulk przeciwpozarowy, 
9 wE7gierski batalion saper6v,r oraz szereg innych jednostek i grup bojo

wych 22. 

Duze rozmiary osic1gnql we Wroclawiu Volkssturm. Pomimo odeslania 
do Saksonii volks"l.urmist6w zaliczonych do III i IV kategorii, do polo
wy lutego 1945 r. sformowano w „twierdzy" 40 batalion6w tej formacji 
(w tym 2 bataliony skladajqce si� z czlonk6w „Hitlerjugend") 23. Na
leiy dodac, i:e z powod6w, o kt6rych byla mowa na wst�pie niniejszych 
rozwazan, og6lna liczebnosc i sila bojowa garnizonu „Festung Breslau" 
jest w literaturze zachodnioniemieckiej tendencyjnie obnii:ana. Prace 
von Ahlfena-Niehoffa 2\ Haupta 25, Thornwalda 26, Beckera 27 i innych

pasowo-szkoleniowy batalion rozpoznawczy z Olesnicy, dywizjon ci�zkich haubic 
150 mm, bateria najci�zszych mozdzierzy 150 mm, cz�sc batalionu saper6w 269

Dywizji, cz�sc batalionu rozpoznawczego 17 Dywizji i szereg pomniejszych pod
oddzial6w. Z 310 Brygady Dzial Pancernych we Wroclawiu znalazlo siE; G woz6w 
bojowych. A h l f e n, Nie h o ff, oP. cit., s. 34. 

20 H. T r o t z, Kampf in Breslau (Männer und Taten. Ritterkrcuztr1iger erz·ä
hlen, wyd. H. Möller-Witten, München 1959, s. 227-228). 

:1 Be c k e r, op. cit., s. 124-125. 

�t W tcj liczbic znajdowaly sie;: liczne jednostki artylerii nazicmnej. ktore 
Bcclcer (s. 12-1) ucenia (niewqtpliwie zbyt skromnic) na 32 bateric, ponadto zas 
570 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczcj (88 mm), cii;zka bateria przeciwlotnicza 
RAD, Oficersku Szkola Lotnicza nr 5, szkola podoficerska z Klodzka, szkolny 
batalion samochodowy „Rosenthal" (R6:i:anka) i inne jednostki. 

23 A h 1 f e n, Nie hoff, op. cit., �. 51. 

24 Tanüe, s. 24. 

:s W. Haupt, 1945. Das Ende in Osten, Chronik von Kampf in Ost- und

M itteldeu.tschland, Dorthein1J1Iessen 1970, s. 127-128.
2e J. Thor w a 1 d, Es began an der Weichsel, Stuttgart 1950, s. 126. 

:1 Becker, op. cit., s. 125. Od powyzszych stwierdzen odbiega dosC:: znucznie, 
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mowi::i o 40-50 tys . .zolnierzy i volkssturmist6w. Stwierdzenia te w spo
s6b wyra:z.ny odbiegajq od prawdy. 0 ich klamliwosci swiadczy chocby 
i to, ze 6 V 1945 r., w dniu kapitulacji „twierdzy", po trzymiesü�cz
nych krwawych walkach poddalo siE: do niewoli: 2 general6w, 1133 ofi
cer6w oraz 43 726 podoficer6w i szeregowc6w, lqcznie 44 861 zolnierzy. 
W r�ce zwychizc6w przekazano 154 dziala r6zncgo kalibru, 118 moz
dzierzy, 1758 karabin6w maszynowych oraz znaczm1 ilosc inncgo sprzqtu 
wojskowego 28

. Jesli wezmiemy pod uwagE:, ze sami autorzy ksi::izki So

kampfte Breslau oceniaj::i straty niemieckie we Wroclawiu na 6000 za
bitych i 23 000 rannych, z kt6rych 6600 ewakuowano drogq powietrz
na, 29, to juz samo tylko podsumowanie 44 861 jeüc6w, 6000 zabitych 
i 6600 ewakuowanych daje liczb� 57 461, a wiE:c znacznie wyzszq, niz 
to sugerujq autorzy z RFN. Dodac nalezy rowniez, ze pewna czE:sc zol
nierzy niemieckich ukrywala si� w momencie kapitulacji wsr6d ludnosci 
cywilnej 30

. Uwzgl�dniaj::ic to, a takze zaginionych bez wiesci, o kt6rych 
von Ahlfen i Niehoff nie wspominaj::i, a kt6rych liczba jest w czasie 
walk ulicznych zawsze wysoka (od 10 do 200/o), ocenic mozna liczebnosc 
garnizonu „Festung Breslau" eo najmniej na 65 tysi�cy zolnierzy. 

Istotne swiatlo na liczebnosc garnizonu hitlerowskiego rzuca meldu
nek dow6dcy 6 Armii wyslany 8 V 1945 r. do dow6dztwa 1 Frontu 
Ukrainskiego, w kt6rym gen. Gluzdowski, na podstawie zeznan wzi�tcgo 
do niewoli gen. Niehoffa, stwierdza, ze na poczqtku obl�zenia w „Festung 
Breslau" bronilo sie, G5 tys. zolnierzy hitlerowskich, uzbrojonych w 559 
dzial, 534 moidzierzc, 37 czolg6w i dzial pancernych i 9 transporter6w 
opancerzonych 31

• Podobne dane podajq r6wniez i inne zr6dla radzieckie 32
• 

Og6lnie moinu stwierdzic, zc biorqc pod uwagc; warunki ostatniego 
okresu wojny oraz stany etatowe i rzeczywiste jednostek hitlerowskich, 
garnizon „Festung Breslau" reprezentowal silE; bojowq odpowiadajqcq 

i to in minus, mcldunck gen. Schörnera do OKH z 11 II 1945 r., w kt6rym 
liczebnosc garnizonu „Festung Breslau" zostala obnii.ona do 25 100 i.olnierzy (MiD 
WIH, t. 311, r. 274). Meldunck ten zawiera jawnie nieprawd:dwe dane. 

is List bylego szcfa sztabu artylerii 6 Armii pik. w st. spocz. M. A. Osadgina 
do Komitetu Wojewodzkicgo PZPR we Wroclawiu, zamieszczony wc wroclawskim 
miesiE;czniku „Odra", nr 5 z 1970 r. 

20 A h 1 f e n, N i c h o f f, op. cit., s. 72. 
•0 0 jednym takim wypadku dotycz11cym kierowcy pik. Wchla oraz trzech

innych wojskowych m6wi relacja znajduj11ca si� w Wojew6<lzkim Archiwum 
Panstwowym we Wroclawiu, opublikowana w „Sob6tce", 1969, m 4, s. 598-600 
(w oprac. J. Leskow i J. Michalskiej). 

•1 Archiwum Ministerstwa Obrony ZSRR (<lalej Arvro ZSRR), zcsp6l 344,
inwentarz 5252, volumin 570, karta 181. 

lt Plk Osadgin we wspomnianym powyzej liscie r6wniez occnia liczbi; zolnierzy 
niemieckich w „Festung Breslau" na 65 tys., przytacza natomiast nieco inne dane 
na temat liczby dzial i mozdzierzy, kt6nt to liczbG redukuje do 450 i 300, oraz 
czolgöw i dziai pnnccrnych. k\6:·:,'ch mialo by.: 63. Ustalcnia plk. o�adgim1 wyclajq 
si� byc wiarygodne, jefü wzü1c pod uwagG, ze po zakoi1czeniu wojny kicrnwal 011 

komisjq, kt6ra opracowywala doswiadczenia walk o Wroclaw. 
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wartosci trzydywizyjnego korpusu armijnego 33 (z wyjqtkiem srodk6w 
transportu). 

Natomiast 6 Armia radziecka, kt6ra otrzymala rozkaz zdobycia Wro
clawia, byla niewqtpliwie najslabszym ze wszystkich zwiqzk6w operacyj
nych 1 Frontu Ukrainskiego. W momencie rozpocz�cia obl�zenia, po 
przekazaniu do dyspozycji dow6dztwa Frontu 7 Korpusu Zmechanizo
wanego Gwardii, w skladzie 6 Armii pozostaly: 22 i 74 Korpusy pie
choty z wchodza,cymi w ich sklad dywizjami piechoty: 2i8, 273, 309, 

181 i 359, ponadto zas 159 Brygada Artylerii Ci�zkiej, 563 i 1248 pulki 
artylerii przeciwpancernej, 1531 pulk mozdzierzy, 62 Brygada Inzynie
ryjno-Saperska i 22 samodzielny batalion miotaczy ognia. 4 II 1945 r. 
6 Armia {bez podporzqdkowanego operacyjnie 7 Korpusu Zmechanizo
wanego Gw.) liczy!a 48 972 zolnierzy i byla uzbrojona m. in. w 1013 
dzial i mozdzierzy 31

. Przed rozpoczGciem operacji dolnoslqskiej dow6dz
two 1 Frontu Ukrainskiego na podstawie analizy zadania prosilo Gl6wnq 
Kwater� Naczelnego Dow6dztwa Armii Radziec'kiej 35 o wzmocnienie 6 
Armii dodatkowym korpusem piechoty. Prosba ta nie zostala jednak 
uwzglGdniona. Gen. Gluzdowskiemu podpor2qdkowano natomiast 31 Dy
wizj� Artylerii Przelamania (ze skladu samodzielnego 10 Korpusu Arty
lerii Przelamania), 37 Brygad� Artylerii Przeciwpancernej 36 oraz 25 Bry
gad� Wyrzutni Rakietowych (tzw. katiusz), 17 II w sklad armii wlqczono 

204 Dywizj� Piechoty i 77 Polowy Rejon Umocniony 37, kt6re dotychczas 
w sldadzie Korpusu 52 Armii blokowaly Wroclaw od wschodu 38

• 20 III 
w sklad 6 Armii wlqczona zostala 112 Dywizja Piechoty, 80 pulk ciGi:
kich czolg6w i 394 pulk artylerii pancernej, 15 IV zas 135 Dywizj� 
Piechoty 39

. Biorqc pod uwag� poniesione straty oraz niskie stany liczeb-

H Por. Etaty niemieckich dywizji piechoty „wzör Hl44" i „wzör 1945", MiD, 
WII-I, t. 78, r. 410. Por.: T. Sa w i c k i, Organizacja i sklad niemieckich wojsk 

lqdowych na froncie wschodnim w ostatnim roku drugiej wojny swiatowej, czer

wiec lfJ44-maj 1945, Warszawa 1978, s. 105-106. 
s-1 Zestawienie stanu bojowego G Armii na dzien 4 II 1945, AMO ZSRR, zesp.

344, inw. 5219, vol. 119, k. 51-63. 
35 Takq nazw� nosilo oficjalnie naczclne dow6dztwo Armii Radzieckiej, zwane

tez w skörcie „Stawk.=i". W sklad Glöwncj Kwatery wchodzil J6zef Stalin jako 
w6dz naczelny Armii Radzieckiej, jego zast�pcy, szef Sztabu Generalnego oraz 
dowödcy lotnictwa i marynarki wojennej. 

36 Sbornik wojenno-istoriczeskich maticrialow Wie!ikoj Oticczcstwiennoj Wojny, 

wypusk 10-11: Niinie-Silezskaja nastupatielnafo opieracyja u:ojsk 1-go Ukrain

sko90 fronta (8-24 fiewrala 1945 g.), Moskwa 1953, s. 21. 

�1 KazwQ „polowyci1 rejonöw umocnionyci," (PRUJ nosi!y nic1.\·ielkie zwi,Jzki 

taktycme. odpowiadaj,jce w przyblizeniu brygadom fortecznym, skL1d'.\j<1ce si� 

z pod0jdzial6w strzclccldch. ckrn, so.pen'iv; oraz dywizjonow a,·tylerii. Nazwa ta 

pochodzi stqd, ze w momencic wybuchu wojny niemiecko-radzieckicj zwiqzki tc 
stanowi!y zalogi nadgranicznych t·ejonöw umocnionych. PRU, przy �tosunkowo 
nisldch stan�,ch liczebnych, clysponowaly duz,i sih1 ognia i dl:ltcgo uzywano ich do 
osluny skrzydel i styk6w, biernych odcinkow frontu itp. 

as Niinie-Silezskaja nastupatieinaja opieracyja ... , s. 54. 

a, Zestawienie stanu bojowcgo 6 Armii na dzien 1 IV 19·15, zestawienic stanu 
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ne dywizji radzieckich, stan liczebny 6 Armii nigdy nie przekraczal 
52-55 tys. zolnierzy, w polowie marca zas spadl przejsciowo do wy

sokosci okolo 38 tys. ludzi.
Oceniajqc sily obu stron i biorqc pod uwag� doswiadczenia poprzed

nich lat wojny (zgodnie z kt6rymi strona atakujqca bronione przez prze
ciwnika duze miasto winna miec 3-5-krotnq przewag� sil i srodk6w), 
stwierdzic nalezy, ze 6 Armia nie miala podstawowych warunk6w do 
zdobycia „Festung Breslau" szturmem. Moi.na si�, eo prawda, zgodzic 
z poglc}dem tych autor6w zachodnioniemieckich, kt6rzy podnoszq argu
ment, ze znacznq cz�sc garnizonu „Festung Breslau" stanowili volksstur
misci, kt6rzy nie mogq byc traktowani na r6wni z zolnierzami jednostek 
liniowych. Argument ten jest jednak tylko cz�sciowo sluszny i dotyczy 
gl6wnie dzialan w polu, gdzie slabo uzbrojone i niedostatecznie wyszko
lone oddzialy Volkssturmu rzeczywiscie nie rcprezentowaly duzej war
tosci bojowej. Zupelnie jednak inaczej wyglqdala sytuacja w czasie 
walk ulicznych w duzych miastach. Volkssturmisci na wlasnym, dobrze 
znanym terenie wykazywali cz�sto wi�cej hartu i wytrwalosci w walce 
niz doswiadczeni, lecz znuzeni latami wojny i zalamani kl�skami zolnierze 
frontowi. Jak wspomina marsz. Koniew, podlegle mu armic pancerne 
poniosly w czasie walk o Berlin najci"iisze straty \Vlasnie od uzbrojo
nych w „panzerfausty" volkssturmist6w 40

. Podobni.e bylo we Wroclawiu, 
gdzie np. dwa bataliony Volkssturmu zlozone z czlonk6w „Hitlerjugend" 
stanowily jeden z najbardziej sfanatyzowanych i zaciekle walczqcych 
oddzialöw „twierdzy". 

Dalszym czynnikiem, kt6ry umacnial sily obrony, w znacznym stop
niu wplywajqc na przebieg obl�ienia, byly warunki walk o duze miasto, 
jakim byl Wroclaw. Co prawda od czas6w napoleonskich nie byl on 
twierdzq, niemniej jednak przy stosunkowo niewielkim nakladzie sil 
i srodköw m6gl zostac przygotowany do spelniania tej roli. Stanowil on 
duze przemyslowe i handlowc centrum, wazny w�zel dr6g bitych i ko
lejowych z duzym portem rzecznym i spelnial bardzo znaczmi rol� 
w ekonomice wojennej Trzeciej Rzeszy. W miescie bylo 12 duzych 
fabryk przemyslu zbrojeniowego, z kt6rymi kooperowalo ponad 100 za
klad6w przestawionych na produkcji wojenm� 41• 

Miasto, liczqce w 1939 r. 629 tys. mieszkanc6w (w 1944 r. prawie 
milion) 42

, zajmowalo 150 km2 zabudowy. Szerokie arterie gwiazdziscie 
zbiegajqce si� we Wroclawiu znacznie zw�zaly siE: w centrum, wsr6d 
wielopi�trowej sredniowiecznej i XIX-wiecznej zabudowy, latwej do 
zamkni�cia barykadami i dogodnej do organizacji obrony. Duie znaczenie 

bojowego 6 Armii na dziei1 15 IV 1945. AMO ZSRR, zesp. 344, inw . .  5219, vol.

119, k. 184-193 i 204-211. 
eo I. K o nie w, Czterdziesty, Warszawa 1968, s. 173. 

u T. Bel c z c w s k i, Walki o wyzwo!enie Wroclawia w 1945 r. (WPH 1970,

nr 2, s. 71-72); por.: Wraclaw, jego dzieje i kultura, Warszawa 1977, s. 378. 

u B e c k e r, op. cit., s. 155. 

---··----· 
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posiadaly r6wmez wysokie (cz�sciowo obmurowane) nasypy kolejowe, 
obiegajqce miasto od poludnia i od zachodu. Mozna je bylo wykorzystac 
zar6wno jako naturalne linie obrony, jak tez do dzialan zaimprowizowanych 
pociqg6w pancernych. Celom obronnym sprzyjaly tez istniejqce warunki 
geograficzne. Wroclaw polozony jest bowiem w dolinie Odry, w miejscu, 
gdzie rzeka rozdziela sie.;, tworzqc liczne wyspy, i gdzie wpadajq do niej 
doplywy: Olawa, Sl�za, Bystrzyca i Widawa. Na prawym, p6lnocno
-wschodnim brzegu, polozonym znacznie nizej od lewego, znajdujq si� 
liczne miejsca podmokle i bagniste oraz zwiqzane z nimi kanaly i rowy 
melioracyjne. Powodujc to, ze ,vi�kszosc dr6g biegnie po nasypach, 
a nawct groblach, eo ogranicza i „kanalizuje" mozliwosc dzialania wojsk 
pancernych. Na p6inocy wok6l Wroclawia biegnie r6wniez dwupa:;mowy 
Kanal Nawigacyjny, stanowiqcy duzq przeszkod� wodnq. 

Katuralne walory obronne Wroda\•.ria pomnozone byly przez prace 
fortyfikacy jne intensywnie prowadzone (niezaleznie od budowy pozycji 
,,B-1" i „Barthold") od sierpnia 1944 r. Prace te, prowadzone przez lud
nosc cywilmi., cudzoziemskich robotnik6w przymusowych i jenc6w wo
jennych pod nadzorem i fachowym kierownictwem saper6w, zostaly do 
konca roku powai.nie zaawansowane. Mi�dzy innymi wokol miasta wy
kopano rowy przeciwczolgowe i zamkni�to gl6wne drogi wylotowe za
porami zelbetowymi. Ze wschodu i p6lnocnego wschodu Wroclaw byl 
opasany budowlami rejonu umocnionego. Pas ten ciqgnql si� do ujscia 
Widawy do Odry, wzdluz Widawy do osiedla Kowale, nast�pnie Swojczyc 
i stqd dochodzil do Odry. W pasie tym juz w latach 1912-1916 Niemcy 
wybudowali 7 fort6w zelbetowych pokrytych ziemi<!, na kt6rych posa
dzono drzewa 43

. W 1944 r. stare forty zmodernizowano (przez wzmocnie
nie strop6w, postawienie stalowych kopul i zainstalowanie dzial), ponadto 
zas wzniesiono szereg nowych. Pomi�dzy budowlami fortyfikacyjnymi 
wybudowano umocnienia polowe w postaci okop6w i row6w lqczc1cych, 
schron6w bojowych i przystosowanych do obrony luzno stojqcych budyn
k6w. Ponadto znajdujqce si� tu osiedla: R�dziny, Widaw�, Biskupice 
Wroclawskie, S0ltysov1icc i Swojczyce przeksztalcono w silne punkty 
oporu. Od zachodu wysuniGtq linic; oporu stanowila Bystrzyca, nato
miast gl6wnc1 lini� oporu Sl�za i umocnione osiedla: Muchob6r Maly, 
Nowy Dw6r, Pilczyce i Kozanow. Natomiast od poludnia gl6wne punkty 
oporu stanowic mialy: Klecina, Oltaszyn, Broch6w oraz Mokry Dwor 
i Trcstno. Brak naturalnych przeszk6d terenowych na po!udniowym skra
ju miasta dow6dztwo hitlerowskie staralo si� rekompensowac przcz prze
kszta1cenie w zaimprowizowane forty przede wszystkim wie,kszych za
klad6w przemyslowych, kompleks6w budynk6w oraz pojedynczych bu
dynkow, takich jak budynek rozglo.sni radiowej, koscioly, koszary itp. 
Niezaleznie od tego, od momentu zagrozenia przez wojska radzieckie do-

o Niznie-Si[ezskaja na�tupatielnaja opieracyja ... , schema 11. 
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wodztwo „twierdzy" przygotowalo do walk ulicznych caly Wroclaw. 
Wiekszosc ulic zostala zabarykadowana z pozostawieniem jedynie wq
skich przejsc dla pieszych. Wysokosc barykad siE:gala od 2 do 3-4 m. 
Na niekt6rych placach (Powstanc6w Slflskich) i ulicach (Zmigrodzka, 
Legnicka, Powstanc6w Slqskich i Krakowska) wykopano rowy przeciw
czolgowe, wybudowano zelbetowe barykady i ustawiono kozly meta
lowe z drutem kolczastym. 

Niemcy przystosowujqc domy mieszkalne do obrony z reguly zaba
rykadowywali bramy, gl6wne wescia i klatki schodowe. Materialy latwo
palne muwano, r6wnoczesnie przygotowujqc do gaszenia pozar6w piasek 
i wod� w specjalnych basenach. Okna zamurowywano lub barykadowano 
z pozcstawieniem otwor6w strzelniczych. Szczeg6lnq uwag� zwracano na 
domy naroznikowe, kt6re bardzo cz�sto v-:ysadzano w powietrze na wy
so'.-;:o�ci piewszego pi�tra, tworzqc pewnego rodzaju bunkry 41

. Do cel6w 
obronnych wykorzystano oczywiscie r6wniei. kilkadziesüit wybudowa
nych w latach 1942-1944 we Wroclawiu naziemnych i podziemnych 
schron6w, ponadto zas adaptowano cz�sc pozostalych po 1807 r. fortyfi
kacji sredniowiecznych (m. in. na dzisiejszym placu Polskim i Wzg6rzu 
Partyzant6w). W schronach tych znajdowaly si� zar6wno stanowiska 
dowodzenia (np. na Wzg6rzu Partyzant6w), szpitale wojskowe (np. w re
jonie Dworca Gl6wnego i na placu Strzegomskim), jak i magazyny zyw
nosci (m. in. na Nowym Targu) oraz sklady amunicji (m. in. na Ostrowie 
Tumskim). Zgromadzone zapasy zywnosci byly bardzo duze i wystarcza
ly na 5-6-miesi�czne pokrycie zapotrzebowania wojska oraz pozostalej 
po ewakuacji ludnosci cywilnej liczqcej 200-220 tysiE;cy os6b. Znacznie 
gorzej przedstawialo si� zaopatrzenie w amunicj�, zwlaszcza artyleryjskq. 
\V zwiqzku z powyzszym sprawq pierwszorz�dnej wagi staly si� dla 
„twierdzy" zrzuty lotnicze (po raz pierwszy dokonane jui. w nocy z 15 
na 16 II 1945 r.) 45

• Do sprawnej organizacji zrzut6w z ramienia Luft
waffe przybyl 24 II do Wroclawia przedstawiciel dow6dztwa 6 Floty 
Powietrznej, pplk von Friedeburg. Og6lnie biorqc, mimo zdarzaji:icych 
si� <lose CZGSto incydent6w w postaci wzajemnego ostrzeliwania si� przez 
niemieckie wojska lqdowe i lotnictwo, powietrzne zaopatrywanie „Fe
stun6 Breslau" przebiegalo dosc sprawnie. W cüigu dw6ch pierwszych 
miesizc:cy obl�i.cnia (do 1 IV) do miasta dostarczono (nie liczc1c poczty) 
406 ton zaopatrzenia, zrzucono na spadochronach 3013 zasobnik6w oraz 
przetransportowano 1020 spadochroniarzy, r6wnoczesnie zas ewakuowano 
6600 rannych 46

. 

u Niekotoryje wywocly po bor'bie za gorod Breslau. Po matierialam 6-armii 

(Sbornik takticzeskich primierow po opytu Otieczestwiennoj Wojny, nr 15, pocl 

red. :-,., R. Bogdanowa, l\foskwa 1945, s. 3-------4). 

1. A h 1 f e n, N i e h o ff, op. cit., s. 52.
,o Luftversorgung der Festung Breslau. Meldunek Ia 6 Floty Powietrznej do

szefa Sztabu Generalnego OKH z 22 1II 1945. MiD WIH, t. 311, r. 321. 
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W tej sytuacji sily i srodki Niemc6w byly wystarczaj::ico duze, by 

aktualnie prowadzic dlugotrwaht walk� w okn:izeniu z silami nawet 
znacznie wi�kszymi niz te, kt6rymi dysponowala 6 Armia. Ponadto zas, 

w przeciwienstwie do wypadk6w wycofania sie, bez walki z Warsza
wy, Krakowa i G6rnoslqskiego Okr<�gu Przemyslowego, Niemcy byli zde

cydowani bronic „Festung Breslau" do upadlego 47
. 

Postawic nalezy jednak pytanie, czy w zwii:izku z powyzszym zgodzic 

si� mozna ze stwierdzeniami tych autor6w z RFN, kt6rzy twierdzq, ze 
gdyby nie og6lna sytuacja militarna, hitlerowski garnizon we Wroc1awiu 

m6glby stawiac skuteczny op6r r6wniez i po 6 V 1945 r. 
Teza ta nie daje sie:; utrzymac. Slabosc bowiem sil, kt6rc dowodztwo 

1 Frontu Ukrainskiego mogle skierowac do walk o Wroclaw, byla przejs
ciowa i sytuacja ta mogla szybko ulec zmianie. Nasti:ipilo to m. in. 
przejsciowo 48 na poczi:itku kwietnia. Nieznacznie tylko wzmocniona 6 
Armia rozpocz�la w6wczas kolejne natarcie (tym razem z poludnio\vego 
zachodu), kt6re doprowadzilo do zdobycia przez wojska radzicckie jedy
nego lotniska, kt6rym dysponowalo „Festung Breslau", oraz glc;bokiego 
wlamania w pozycje niemieckie, z najwi�kszym trudem „zaryglowanego" 
przez dow6dztwo hitlerowskie kosztem ogolocenia p6lnocnego i v,,schod
niego odcinka „twierdzy". Doprowadzilo to do gh;bokiego kryzysu obrony, 
czemu dal v.ryraz gen. Niehoff w swoim meldunku nadanym \V nocy 
z 5 na 6 IV: ,,Na zachodnim odcinku frontu nieustajqce, ciqgle pona
wiane ataki piechoty i czolg6w nieprzyjaciela prowndzonc z najwic,:kszym 

zuzyciem amunicji. Wlasny op6r w wyniku przem�czenia, ognia i przy
gwazdzajqcych nalot6w lotniczych jest na v.,yczerpaniu. Nieprzyjacielskie 
wlamania ryglowane sq tylko z najwi�kszym trudem. Wystc:ipily objawy 
paniki, zwlaszcza wsr6d Volkssturmu. Ludnosc cywilna, licZqCa okolo 
140 tys. gl6w, stloczona jest w ciasnych, niewystarczajqcych dla pomiesz
czenia wszystkich piwnicach i ogarni�ta przez nastroje rozpaczy. ProszG 
o odsiecz lub o decyzjcc;, czy przebijac si� przez linie przeciwnika, czy
tez bronic si� do ostatniego naboju? Co robic z ludnosciq cywiln�?" 40 

W istniejqcym stanie rzeczy dalsze wzmocnienie oblegajqcych wojsk 

radzieckich doprowadziloby w kr6tkim czasie do zdobycia Wroclawia. 

4, Wynikalo to m. in. ze stosunköw panujqcych w dowödztwie ,.twierdzy", 

zwlaszcza zas z pozycji i znaczenia, jakic uzyskal w nim gauleiter Hanke, ktöry nie 

tylko mieszal siG do dowodzenia dzialaniami bojowymi, ale takie dwukromie 
przyczynil siP, do zmiany na stanowisku dow6dcy „Festung Breslau". Becker, op. 

cit., s. 119-120 i 134. 
48 W sklad 6 Armii wlqczono w marcu 112 Dywizjq Piechoty, 80 pulk czo!g6w 

ci�:i:kich i 394 pulk artylerii pancernej. Ponadto dotychczasowe dywizje 6 Arrnii 

zostaly uzupe!nione do liczebnosci 4200-4500 zolnierzy, bataliony �trzeleckie do 
180-200 :i:.olnierzy, kompanie do 40-50 i.olnierzy. Uzupe!nienie skladalo sie; gl6wnie

z rannych zolnierzy, kt6rzy powr6cili ze szpitali, oraz z wyzwolonych nu Dolnym
$lqsku obywateli ZSRR wywiezionych tu na przymusowe roboty.

'� MiD WIH, t. 311, r. 134. 
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Temu wlasnie celowi sluzyc mialo przegrupowanie pod Wrodaw 2 Armii 
Wojska Polskiego (2 A WP), podporzqdkowanej marsz. Koniewowi 19 III 
1945 r. 50 Wszystkie jednostki tej armii do 29 III znalazly si� na Dol
nym $lqsku i zaji)y stanowiska w rejonie Wzg6rz Trzebnickich 51•
W sklad 2 A WP wchodzilo 5 dywizji piechoty, korpus i samodzielna 
brygada pancerna, dywizja i 2 brygady artylerii (naziemnej), dywizja 
artylerii przeciwlotniczej, brygada inzynieryjno-saperska, 2 samodzielne 
pu1ki pancerne, pulk mozdzierzy i kilkadziesiqt samodzielnych mniej
szych jednostek 52

. Liczyla ona lc1cznie 90 700 zolnierzy i byla uzbrojona 
w 431 czolg6w i dzial pancernych, 84 samochody i transportery pan
cerne oraz okolo 1500 dzial i mozdzierzy 53

. Stanowilo to znacznq sH�, 
kt6rej uzycie mialoby decydujqcy wplyw na wynik walk o Wroclaw. 
Jedynie przyspieszenie operacji berliriskiej 54 i przerzucenie w zwiqzku 
z tym 2 Armii (poczynnjqc od 4 IV) nad Nys<'i Luzyckq, gdzie weszla 
ona w skad gl6wnego zrgupowania uderzeniowego 1 Frontu Ukrain
skiego, spowodowalo przedluzenie agonii „Festung Breslau". 

Po raz drugi zdecydowana zmiana stosunku sil w bitwie o \Vroclaw 
zarysowala siG po zdobyciu Berlina przez wojska radzieckie. Niezaleznie 
od przygotowywanej operacji praskiej dow6dztwo 1 Frontu Ukrain
skiego moglo teraz przegrupowac do rejonu Wroc1awia wystarczajc1ce 
sily, by stworzyc parokrotrni przewag� i zdobyc miasto jednym silnym 
uderzeniem. Nie doszlo do teßo jedynie z powodu wczesniejszej kapitula
cji „Festung Breslau". 

W praktyce jednak przez caly okres obh;zenia walki o Wroclaw byly 
udzialem 6 Armii. Biorqc pod uwag� rzeczywisty stosunek sil i rezultaty 
dzialan radzieckich, m6wic tu nalezy nie o „cudzie obrony", lecz o suk
cesie natarcia. Zolnierze gen. Gluzdowskiego wdarli si� daleko w glqb 
„Festung Breslau", zdobyli prawie 600/o obszaru bronionego w dniu 
16 II 1945 r., zepchn�li garnizon niemiecki do biernej obrony i w prak
tyce wykluczyli mozliwosc jego wyrwania si� z okrc1zenia (eo gen. Nie
hoff rozwazal na poczqtku maja). 

Drugim, obok analizy wzajemnego stosunku sil, problemem oceny 
walk o „Festung Breslau" jest przesledzenie miejsca i roli Wroclawia 

�o Dyrektywa Kwatcry G16wnej Nacz. Dow6dztwa Armii Radzieckiej nr 112 001 
z 19 III 1945 o w1<1czeniu 2 Armii Wojska Polskiego w sklad 1 Frontu Ukrainskiego 
i przegrupowaniu jej na Dolny Slqsk, MiD WIH, IV/1/13, s. 182. 

51 Relacja gen. dyw. J. Sankowskicgo, bylego zast�pcy dow6dcy 2 Armii WP do 
spraw liniowych pt. ,,Frontowymi szlakami", MiD, WIH, s. 72-73. 

52 Stan 2 Armii WP na dzien 10 IV 1945, Centralnc Archiwum Wojskowe 
(CA W), III/5/149, s. 47-49. 

58 Tamze. 
M Operacja ta byla poprzednio planowana na polow,:; maja 1945 r. Stalin przy

;;pieszyl jq, obawiajc}c si�, i.e alianci zachodni uprzedzc1 ArmiQ Radzieckq w zdo
byciu Berlina. K o nie w, op. cit., s. 80-81; G. Zu k o w, Wspomnienia i refleksje,

Warszawa, 1970, 760-761. 
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w radzieckich planach operacyjnych (poczynajqc od lutego 1945 r.). Bar
dzo dlugo, wobec braku innych dost�pnych zr6del, obowiqzujqcq wy
kladni� zamierzen dow6dztwa radzieckiego stanowilo stwierdzenie marsz. 
Koniewa w ksi4zce Czterdziesty piqty: ,,Na naszych gl�bokich tylach 
znajdowalo si� .. _ dosc duze zgrupowanie Niemc6w oknizone we Wro
clawiu. Dow6dca 6 Armii, general Gluzdowski, nadal prowadzil tarn 
ozywione dzialania. Zrozumiale: chcial oczywiscie zdobyc Wroclaw, za
nim my zdob�dziemy Berlin, ale to si� nie udalo. Niemniej jednak, cho
ciaz go rozumialem, powstrzymywalem go, a niekiedy v,rr�cz zabranialem 
prowadzenia aktywnych dzialan zaczepnych. Wychodzilem z zalözenia, 
ze Wroclaw zostanie zdobyty w kazdej chwili, gdy tylko skoriczymy 
z Berlinern" 55

. 

PrzyjE;cie tego poglqdu, sprowadzajc1cego si� do tego, ze Armia Ra
dziecka swiadomie zrezygnowala ze zdobywania „Festung Breslau", ogra
niczajqc si� do jego bbkowania, powodowalo powstanie falszywego obra
zu walk o Wroclaw i sprowadzalo je do roli niewielkiego epizodu 
lokalnego. Rzcczywistosc \VOjenna byla jednak inna od sl6w pisanych 
w dwadziescia par� lat po wojnie. Przedstawiala si� ona nast�pujqco: 

Dow6dztwo 1 Frontu Ukrairiskiego planujqc w styczniu 1945 r. 56 

operacj�. kt6ra doprowadzic miala do zdobycia Berlina (a kt6ra ex 
post, zgodnie z osiqgniqtymi rezultatami nazwana zostala operacjq dol
noslc1sk1ü, przewidywalo, ze podlegle mu wojska winny: ,,zadac gl6wne 
uderzenie z dw6ch duzych przycz6tk6w na Odrze, na p6lnoc i na polud
nie od Wroclawia. W jego wyniku . . . okrqzyc to silnie umocnione 
miasto, nast�pnie zas po zdobyciu go lub obejsciu ... rozwijac natarcie 
gl6wnego zgrupowania wprost na Berlin. W tym samym czasie wojska 
lewego skrzydla 1 Frontu Ukrainskiego mialy rozbic nieprzyjaciela na 
kierunku drezderiskim" 57• 

Dyrektyv.ra operacyjna przekazana dow6dcom 5 Armii Gwardii i 6 
Armii nakazywala okr:;izenie Wroclawia w cü,rnu trzech dni (tzn. do 10 II 
wlqcznie), nash;pnie zas zdobycie miasta juz tylko silami 6 Armii w cict
gu nast�pnych trzech dni. Jednakze juz w pierwszej fazie operacji op6r 
wojsk hitlerowskich okazal si� nadspodziewanie silny, w wyniku czego 
okrqzenie Wroclawia nastqpilo dopiero w nocy z 15 na 16 II, i to jedynie 
dzi�ki zaangazowaniu duzych dodatkowych sil radzieckich (Samodzielne
go 31 Korpusu Pancernego oraz 7 Pancernego i 9 Zmechanizowanego 
Korpurn 3 Armii Pancernej Gwardii) 58

. 

R6wniez og6lne rezultaty, uzyskane w czasie lutowych dzialari 1 
Frontu Ukrainskiego, dosc znacznie odbiegaly od przyj�tych pienvot-

s. K o n i c w, op. cit., s. 124. 

56 Tamze, s. 52.
s1 Niznie-Silezskaja nasti,patielnaja opieracyja ... , s. 121.
59 R. M a j e w s k i, Operacja do!nos1qska Armii Radzieckiej w liäym 1945 r.

(WPI-I, 1979, nr 2, s. 173-180). 
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nie zalozen. Oceniajqc realnie sytuacj�, a zwlaszcza szybkie narastanie 
sil przeciwnika, Rada Wojenna 1 Frontu Ukrainskiego juz 16 II zapro
ponowala Gl6wnej Kwaterze dosc znacznq modyfikacjE: planu operacji. 
Zmiany te (zatwierdzone przez Gl6wnc1 KwaterE:) ograniczaly zadania 
1 Frontu Ukrainskiego do: 1. wyjscia gl6wnego zgrupowania uderzenio
wego nad NysE: r.,uzyckq i umocnienie si� na jej linii, 2. odrzucenia nie
przyjaciela w Sudety przez wojska lewego skrzydla Frontu, 3. zdobycia 
przcz 6 Armi� Wroclawia 5n_ 

Zgodnie z powyiszym planem dow6dca 6 Armii otrzymal rozkaz zdo
bycia Wrodawia w cü1gu 3-4 dni, nastE:pnie zas wyprowadzenia podleg
lych mu wojsk do drugiego rzutu Frontu. Zadanie to, jak si� wydaje, 
opicralo siE: przede wszystkim na blE:dnej ocenie sily garnizonu hitlerow
skiego, liczonego na 18-20 tys. zolnierzy 60

• Wprawdzie silny op6r sta
wiany przez oddzialy hitlerowskie na przedpolach miasta m6gl wskazy
wac na perspektyw� uporczywej obrony, uwazano jednak, ie po odejsciu 
269 Dywizji Piechoty nie ma juz we Wroclawiu pelnowartosciowych jed
nostek liniowych. Niemcy zas, zagroieni oknizeniem, pozostawiq w mie
scie oddzialy jedynie do akcji oczyszczajqcej i likwidacji pojedynczych, 
izolowanych w�zl6w i grup oporu. Do tego zas sily 6 Armii wydawaly 
sit; wystarczajqce. 

Zgodnie z otrzymanym rozkazem jednostki 6 Armii rozpocz�ly 20 II 
szturm Wroclawia, skupiajc.1c gl6wny wysilek natarcia w poludniowej 
czqsci miasta 61• Szturm ten, z paroma przerwami, trwal do 27 III 6�. 

Dokonal on gl�bokiego wylomu w obronie niemieckiej, r6wnoczesnie 
jednak okazalo si�, ze dotychczasowa ocena sil przeciwnika byla bl�dna, 
zudanic zus po�tawionc przed 6 Armill niemozliwe do wykonania. Mimo 
to dow6dztwo Frontu bynajmniej nie nakazalo gen. Gluzdowskiemu 
ograniczenia dzialan 6 Armii do blokowania „Festung Breslau", lecz 
przeciwnie - z calym naciskiem wskazywalo na koniecznosc najszyb
szego zdobycia miasta. Wynikalo to m. in. z og6lnej sytuacji operacyjnej 
na Slc1sku. Sytuacja ta budzila powazne obawy. Stosunkowo duza jeszcze 
sila bojowa niemieckiej Grupy Armii „Srodek", dowodzonej przez fana
tycznego nazist� gen. plk. Schörnera, stwarzala realne niebezpieczenstwo 
przeciwuderzenia hitlerowskiego, majqcego na celu odzyskanie Zaglt=tbia 
G6rnoslc1skiego, a zwlaszcza odblokowania Wroclawia. W tym ostatnim 
wypadku przeci�ciu lub przynajmniej powainemu zagrozeniu uleglyby 
gl6wne linie zaopatrzeniowe 1 Frontu Ukrainskiego, kt6re ze stacji roz
ladowczych w Namyslowie i Olesnicy prowadzily bqdz przez most na 
Odrze w Brzegu, przez Olaw� do autostrady, bqdz przez Trzebnic�, most 

5.J K o nie w, op. cit., s. 62-63.
sn Ni.:nie-Silezskaja nastupatietnaja opieracyja ... , s. 128. 

tt Dziennik dziala{1 bojowych 22 Korpusu 6 Armii, AMO ZSRR, zesp. 334,
inw. :i252, vol. 570, k. 6-7. 

C! Tamze, k. 252-260. 
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pod Scinawq, Lubin, na SzprotawG, Zagan i Zary. Odblokowanie Wro
dawia i zagrozenie linii komunikacyjnych, przy r6wnoczesnym wyjsciu 
silnego niemieckiego zgrupowania uderzeniowego na gl�bokie tyly 1 Fron
tu Ukrainskiego, niewqtpliwie w znacznym stopniu skomplikowaloby 
przygotowanie, a nast�pnie przeprowadzenie operacji berlinskiej 63. 

Zdobycie miasta mialo tym wü=;ksze znaczenie ze wzglE:du na sH� 
garnizonu hitlerowskiego, kt6ry m6gl skutecznie wspoldzialac z wojska
mi deblokujqcymi, rozrywajqc dosc slaby pierscien okri:izenia. Ponadto 
przecü1gajqce si� obl�zenie wiqzalo sily nie tylko 6 Armii, lecz takze 
przydzielone czasowo gen. Gluzdowskiemu jednostki artylerii z odwodu 
Frontu, przewidzianc do gl6wnego zgrupowania uderzeniowego w ope
racji berlinskiej. Bardzo duza aktywnosc lotnictwa hitlerowskiego w tym 
rejonie i zaopatrywanie „Festung Breslau" z powietrza spowodowaly 
z ko1ei skupienie w tym rejonie jednGstek radzieckiej arty lerii przeciw
lotniczej (poczqtkowo 71 Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej i 173 Dywizji 
Lotnictwa Mys1iwskiego 1 Fronlu UkraiI'lskiego oraz 1587 Dywizji Arty
lerii Przeciwlotniczej Obszaru Krajowego) r.4_ Za przyspieszeniem zdo
bycia Wroclawia przemawiala r6wniez koniecznosc wykorzystania wro
clawskiego w�zla komunikacyjnego oraz przepraw przez Odr�. Podobne 
wzglqdy, choc: w znacznie mniejszej skali, brano pod uwag� w odniesie
niu do Glogowa. Dlatego tez dow6dca 1 Frontu Ukrainskiego, przygoto
wujqc operacj� berlinskq, zamierzal nie tylko usunqc zagrozenie swojego 
kwego skrzydla - nu Opolszczyznie i na Görnym Sl�sku (eo zostalo 
zrealizowane w czasie operacji opolskiej, od 15 do 31 III), lecz r6wniez 
zdobyc Wroclaw i Glog6w. 

Gen. Konstantin Krajniukow, kt6ry w 1945 r. byl czlonkiem Rady 
Wojennej 1 Frontu Ukrainskiego i zastGpCq marsz. Koniewa do spraw 
politycznych, pisze w swoich wspomnieniach, ze dow6dca Frontu „W prze
widywaniu operacji berlinskiej postawil przed dow6dcami armii W. A. 
Gluzdowskim i W. N. Gordowem 6" zadanie szybszego rozprawienia si� 
z obleganymi twierdzami i zwolnienia dzi�ki temu podleglych im armii 
dla wzi�cia udzialu w ostatniej operacji Wielkiej Wojny Ojczyznianej" 66. 

Rozkaz ten zostal wypelniony tylko w odniesieniu do Glogowa, zdoby
tego 1 IV 1945 r. W wypadku Wrodawia jego realizacji przeszkodzilo 
wspomniane powyzej przyspieszenie operacji berlinskiej i w z wü1zku 
z tym koniecznosc przegrupowania 2 Armii Wojska Polskiego nad Nys� 
E.uzyckq. Na miejsce 2 A WP do walle o „Festung Breslau" zostala wh1-

61 R. M a je w s k i, Oblr::zenie Wroc!awia, luty-maj 1945 (WPH, 1977, m 3, 
s. 229-230).

84 P. I. G rech nie w, Wozdusznaja blokada goroda Breslau (Wiestnik protiw
wozdusznoj oborony, 1970, nr 1). 

u Gen. plk W. N. Gordow byl dowödc,J 3 Armii Gwardii, kt6rej dywizjc oble
galy Glogöw. 

a& K. Kr a j n i u k o w, Oruzyje osobogo roda, Moskwa 1977, s. 518. 
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<:zona 135 Dywizja Piechoty, sily 6 Armii nie tylko jednak nie wzrosly, 
lecz nawet zmalaly, gdyz r6wnoczesnie do gl6wnego zgrupowania uderze
niowego Frontu doszly podporza,dkowane dotychczas gen. Gluzdowskiemu 
31 Dywizja Artylerii Przelamania, 37 Brygada Artylerii Przeciwpancer
nej, 25 Erygada Artylerii Rakietowej i 51 Brygada Mozdzicrzy. R6wno
czesnie 4 IV dow6dztwo Frontu ograniczylo do polowy przydzial amuni
cji artyleryjskiej dla 6 Armii. W tej sytuacji ostateczne zdobycie Wro
dawia musialo byc z koniecznosci odlozone do zak011czenia operacji 
berlinskiej. 

W swietle powyzszych fakt6w w dosc znacznym stopniu zmienic si� 
musi dotychczasowa ocena przebiegu i znaczenia walk o Wroclaw, kt6re 
rysuja, si� jako jeden z waznych fragment6w dzialan bojowych ostatnich 
miesi�cy II wojny swiatowej na decydujqcym odcinku frontu wschod
niego. 

ZU DEN KÄMPFEN BEI DER BEFREIUNG WROCLA WS 1945 

Die Kämpfe um Wrociaw im Jahre 1945 gehören zu den dramatischsten Epi

soden aus dem Kriegsende an der Ostfront. 

Entsprechend den Plänen der deutschen Armeeführung sollte Wroclaw ange

sichts des für Anfang 1945 erwarteten strategischen Angriffs der Sowjetarmee zur 

Festung gemacht werden und das Kernstück eines grosscn befestigten Gebiets 

bilden, dem die Rolle eines Wellenbrechers zugedacht war, die grosse feindliche 

Kräfte binden und weitere Angriffsaktionen unmöglich machen sollte. 

Diese Voraussetzungen gingen nicht in Erfüllung. Die Verteidigung der „Festung 

Breslau" band relativ geringe Kräfte der Sowjetarmee und hinderte die Truppen 
<l<'r 1. Ukrainischen Front nicht. die Linie der Lausitzer Neisse zu erreichen und 
anschliessend die „Operation Berlin" durchzuführen. 

Dies bedeutet aber nicht, (wie in vielen bisherigen Arbeiten behauptet wurde), 

dass die Kämpfe um Wroclaw nur die „Festung" blockieren sollten und man auf 

Versuche, sie im Sturm zu erobern verzichtete. 

Im Gegenteil, nahezu während der ganzen Belagerungszeit (bis zum 25.4.1945) 

führte die 6. Armee aktive Kampfhandlungen durch, die das Ziel hatten, die Stadt 
entsprechend der Möglichkeiten schnell zu erobern. Diese Kämpfe waren intensiver, 
dauerten länger an und riefen grössere Zerstörungen hervor, als andere Eroberun

gen grosser Städte. Die Tatsache, dass es nicht zu einer schnellen Eroberung der 

„Festung Breslau" kam, war nicht das Ergebnis eines gefassten Plans, sondern 
das Resultat eines für die Sowjetseite ungünstigen Kräfteverhältnisses. 
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SLAWEN UND DEUTSCHE ZWISCHEN ELBE UND ODER. VOR 1000 JAH

REN: DER SLAWENAUFSTAND VON 983, Ausstellung des Museums fü1· Vor

und Frühgeschichte Preussischer Kulturbesitz, des Archäologischen Landesamtes 
für Boden-Denkmalpflege und der Arbeitsgemeinschaft „Germania Slavica" der 

Freien Universität - Berlin, Berlin 1983, ss. 95 

Tysi4clecie wybuchu wielkiego powstania S!owian polabskich z r. 983, kt6re 
przeszlo u nas bez wyrazniejszego echa, zostalo dostrzei.one w NRD i w Berlinie 
Zachodnim. W NRD Centralny Instytut Historii Staroi.ytnej i Archeologii Akademii 
Nauk tego kraju zorganizowal w maju 1983 r. mi�dzynarodowq konferencj(; nau
kow<1 w Neubrandenburgu (zob. sprawozdanic w „Kwartalniku Historycznym", 
1983, nr 4, s. 1006-1008), kt6rej materia!y majq siG ukazac na lamach „Zeitschrift 
für Archäologie". Natomiast w Berlinie Zachodnim grupa uczonych skupionych 
wok61 projektu badawczego „Germanin Siavica" funkcjonujqcego na tamtejszym 

uniwersytecie (o grupie tej zob. W. H. Fritze, Germania Slavica. Zielsetzung und 
Arbeitsprogramm einer interdisziplinären Arbeitsgruppe, ,,Germania Slavica", I,
hg.v. W. H. Fritze, Berlin 1980, s. 11-40), pod kierunkiem znanych i cenionych 
taki.e w nauce polskiej: historyka W. H. Fritzego i archcologa A. von Müllern, 
zorganizowala pod koniec minionego roku wystaw� pod haslem identycznym 
z tytulem publikacji wymienionym w nagl6wku. Publikacja, opr6cz przedmowy 
organi:tator6w wystawy, sklada �i� z PiE!ciu artykul6w oraz cz�sci katalogowej. 
F. Escher (Zur politischen Geschichte der S!awen zwischen Elbe und Oder vom
10. bis zum 12. Jh., s. 7-2ö) przedstawil pokr6tce zarys dziej6w niepodleglej
Polabszczyzny oraz kolei jej podboju przez Niemc6w. A. von Müller w pierwszym
z dw6ch artykul6w jego pi6ra (Burg und Siedlung der Slawen im ostelbischen
Raum, s. 25-33) zajc}I si� formami otwartego i grodowego osadnictwa Slowian po
labskich, w drugim zas (Wirtschaft und materielle Ki.ltur der Slawen im Mittelal
ter, s. 33-4ö) dal przeglqd poszczeg6lnych form ich dzialalnosci gospodarczej.
W obu artykulach Autor m6gl oprzec si� na najnowszych osiqgniqciach archeologii,
w niemalej czqsci (badania w Spandau) b�dc}cych jego wlasnym osic1gnii:cicm.
Uwag� przycic1ga praca D. Kurzego, Slawisches Heidentum und christliche Kirche
zwischen Elbe und Oder (10.-12.Jh.) (s. 48-68), umiej(;tnie wplataj4ca dzieje
pogari.skiego Polabia i koleje jego chrystianizacji w og6lnoeuropejskie i og61no
chrzescijari.skie procesy dziejowe. Ostatni w tym nieduzym zbiorze artykul W. Wip
permanna, Das Slawenbiid der Deutschen im 19. und 20. Jh. (s. 69-81), zawierajc}cy
cos w rodzaju streszczenia rezultat6w szeroko zakrojonych badan tego uczonego
nad ideologicznymi aspektami stosunk6w polsko-niemieckich, zasluguje na szcze
g61nie baczni:i uwag� ze wzglqdu na odwai.ne i nieszablonowe potraktowanie spo
lecznych i politycznych uwiklari. w ksztaltowaniu si� obrazu czy stereotypu Slo

wianina w Niemczech dwöch ostatnich stuleci. 0 tym, i.e problem nie ma jedynie

akademickiego charakteru, swiadczyc moga, wcale nie tak wyja,tkowe, jak by si�

moglo wydawac w nauce czy raczej publicystyce zachodnioniemieckiej, poglqdy
totalnie negujqce udzial i rol� ludnosci slowianskiej w dziejach ziem niemieckich
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i w procesie ksztaltowania si<: narodu niemieckiego. Jeszcze w r. 1979 mogla si� np. 
ukazac w tym kraju pub1ikacja pod tytulem: Ostgermanien. Waren die Ostvölker 

,,Slawen"? Widerlegung einer polnischen Legende, dowodzc1c ponad wszelkq w<1t
pliwosc, i.e dyletantyzm i niekompetencja naukowa nie maj<1 granic i sc1 zjawiskami 
nie do wyrugowania. Dodatkowo dowiodla tcgo polemika spowodowana bezpo:lrednio 
omawianq wystaw,i, jaka rozegrala sii;: na lamach zachodnioberli11skiego ,.Dei· 
Tagesspiegel" (13 XI i 11 XII 1983} pomii;:dzy znanym pisarzem i popularyzato
rem Hansem Scholzem a organizatorami wystawy. 

Cz�sc katalogowa publikacji (s. 82-93) daje wyobrai.enie o arani.acji wystawy 
i wymienia wszystkie prezentowane eksponaty, pochodzc1ce z r6znych zbior6w 

i muze6w RFN i Berlina Zachodniego. Cala publikacja wzbogacona zostala licznymi 

ilustracjami (niektöre kolorowe), mapkami i rysunkami. Artykuly, utrzymane w po
pularnonaukowej formic, nie zawierajc1 wprawdzic materialu dowoclowego, zaopa
trzone zostaly natomiast w zwi�zle wykazy dalszej literatury. Ze wzgl�du na 
spodziewanego masowego odbiorc�, autorzy - dobrzy na ogöl znawcy taki.c 
polskiego pismiennictwa naukowego - ograniczyli informacji;: bibliograficzm1 do 
prac w j�zyku niemieckim bi.jdi j<::zykach zachodnioeuropejskich. W sumie om6wiona 
tu publikacja zar6wno ze wzgl�du na SWi.J milq i interesuj<JC<l form� zewn�trzn<}, 
przede wszystkim zas ze wzgl�du na walory naukowe i popularyzatorskie, a tak
ze - eo szczeg6lnie  wai.ne z naszego punktu widzenia - na obiektywne, wolne 
od tradycyjnych uprzedzen i wobec Slowian i.yczliwe i pelne zrozumienia spoj
rzenie autoröw, zasluguje na pelne uznanie. Zar6wno wystawa, jak i towarzysz:ica 
jej publikacja zdolaly zapewne berlinczykom przyblizyc nieco slowianskq prze
szlosc sporej cz�sci sredniowiecznych Niemiec. 

Jerz11 Strzelczyk 

SLA,SK I POMORZE W HISTORII STOSUNKOW POLSKO-NIEM!ECKICH 
W SREDNIOWIECZU. Materialy XII Konferencji Komisji Podrqcznikowej History
köw PRL i RFN, Olsztyn, fr-10 czerwca 1979 R., opr. red. M. Biskup, Wroclaw 
1983, ss. 1 72. 

Praca stanowi efekt dialogu historyk6w obu kraj6w na temat problemu Slqska 
i Pomorza w stosunkach polsko-niemieckich w sredniowiecz.u. Na spotkaniu ol
sztynskim sprecyzowane zostaly zagadnienia z zakresu historii stosunköw prawno
-publicznych Slc}ska i Pomorza z Polsk,1 oraz Rzeszi.J i miejsce obu tych dzielnic 
w grze wielorako poji:tych sil dziejowych. Opublikowane rcferaty (szkoda, i.c 
pomini�to chocby waznicjsze tezy zapewne bardzo ciekawej dyskusji) w znacznej 
mierzc zawieraj,i nowatorskie ustalenia badawczc poszczeg6lnych uczonych. 

Dwa pierwsze referaty, G. Rhodego (Niemiecko-polskie problemy granic:::ne} 

i G. Labady (Polsko-niemieckie problcmy graniczne we wczesn11m sredniowieczu) 

dotycz,1 spornych zaiwdni<>n dziejöw sto,;unköw slowiansko-germ.:il'1skich i polsko
-niemieckich w staroi.ytnosci i w srcdniowieczu w skali ponadterytorialnej. Zda
niem Rhoclego probll'my ,r:rraniczne polsko-nicmieckie byly dotychczas na og6l 
bli;dnic przedstawianc w hi:;toriografii polskiej i niemieckiej. Uczony sformulowal 

kilka propozycji metodycznych, ktöre winny stanowic podstaw� poznania nauko

wego. Na uznanie zasluguje postulat potrzeby opierania interpretacji ir6del na sze
rokim kontekscie uwarunkowar1 polityczno-prawnych, geograficmych i gospodar
czo-kulturalnych. Nie ulatwiaj<) akceptacji punktu widzenia badacza licznie ze
stawione paralele w szerokim wymiarze czasowym i terytoria1nym (np. ekspansja 
Rosji wobec Fin6w i Chin w XVII w.), maj<1ce na cclu umniejszcnie ostrosci 
kon!liktu polsko-niemicckiego i wykazanie, ze niemiecka ckspansja wschodnia 
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nie byla zjawiskiem wyj&tkowym. Mimo iz historyk ten upomina siE;: o uwzglE;:dnia
nie szerokiego kontekstu r6znych uwarunkowan w badaniu wzajemnych stosun
k6w mi�dzypanstwoWYch, nie zawsze liczy si� z tym postulatem. Ekspansji nie
mieckiej wobec Polski przeciwstawia „ekspansjE;:" Polski wobec Litwy od XIV do 
XVI w., nie wspominajqc ani slowem o najwazniejszych motywach politycznych 
zwiqzku dwu panstw, zagrozonych ze strony panstwa krzyzackiego. 

W pracy G. Labudy zaslugujq na szczeg6lm\ uwag� ukazane zasadnicze etapy 
kszLaltowania siE: stosunk6w prawno-publicznych mi�dzy Polskq a Niemcami we 
wcz(.!snym sredniowieczu. 

Kolejne cztery referaty przedstawiajq tematyk� slqskoznawczq, a wi<ic miejsce 
Sli1ska w panstwie piastowskim, Sl&sk mi�dzy Kr6Iestwem Polski i Czech oraz jako 
klasycme terytorium osadnictwa srcdniowiecznego. Budzq polemik� niekt6re po
gl<[dy Gernota von Grawert-Maya, zaprezentowane w referacie pt. Pozycja Slqska 
v, pa,\stwie piastowskim i jego stosunek do Rzeszy w aspekcie panstwowopraw
num.. Tntdno zgodzic si� ze stwierdzeniem, ze po smierci Mieszka Starego w 1202 r. 
Sl<]sk praktycznie przestal nalezec do polskiego zwiE1zku panstwowego. Piastowie 
sl<[scy nie prowadzili przeciez ad tego momentu innej polityki anizeli ich krew
niac:; \V pozosta!ych dzielnicach. Wiele moina wyliczyc inicjatyw wlasnie ksi,1i:qt 
sl,1,kich wobec innych ziem polskich, gdzie spotykali si� z ksiqz�tami polskimi na 
wspolnych wiecach. Krakow, symbol jednosci Polski, stal siq celem staran wlasnie 
ksüizat sl<]skich. Dzielnica ta bardziej anizeli inne pretendowala do uzyskania 
hegcrnonii wsr6d wszystkich ziem polskich. 

B. Zientara w referacie Slqsk w panstwie Piast6w do schytku XIII w. om6wil

wplyw przcmian etnicznych i gospodarczych na Slc1sku XIII w. na losy polityczne 
dzicinicy, a takze ukazal pierwsze przcjawy konflikt6w polsko-niemieckich i cal11 
zlozonosc tej problematyki. 

Praca R. Hecka Zwiqzki $lqska z Po1skq w XIV i XV w. zostala opracowana 
na poclslawie ma!o dotychczas zbadanych zr6dlach polskich, czeskich oraz nie
micck!ch. Autor pr:zedstawil niekt6re dziedziny stosunk6w polsko-sl<]skich w XIV 
i XV '.'.'. Zebrane dane wskazujq, ze w swiadomosci spo!ecznosci slc1skiej, nawet 
uut;d;1il,üw c�c�lüch, Slnjk wyol.Jrni.uny byi w(n.vcrns jnh:o czt;:ic W5pölnoty geo• 
graficmo-politycznej okreslanej mianem Polska. 

Bardw interesujqcy punkt widzenia na zjawisko kolonizacji niemieckiej na 
Si,1�ku prezentuje referat K. Zernacka, Ludnosc polska i tworzenie si� ,,nowego 
p1cmicnia" niemieckiego na Slqsku. Badacz ten zaproponowal, aby tego problemu 
nie analizowac: wyhicznie w ramach historii regionalnej czy narodowej. SI<1sk, 
wecllug niego, przedstawia klasyczne terytorium kolonizacji p6inosrcdniowiecznej. 
Badanic tych spraw na podstawie ir6del nie tylko sl<1skich moze dostarczyc wielc 
nowych ustalen w zakresie problematyki osadnictwa i zwiqzanych z tym zjawiskiem 
prolJ!emöw przeksztalcen spoleczno-ustrojowych i ekonomiczno-politycznych w ska
li eu,·opejskiej, a nie tylko regionalnej b&dz narodowej. Wiqzanie tych zagadnien 
z r6znynü stereotypami narodowymi wydaje siE: rzeczywiscie chybione, poniewaz 
osadnicy przede wszystkim dla wlasnych korzysci ekonomiczno-prawnych zmieniali 
zas,,w:1 rzeczy\vistosc w wielu CZ!o;sciach Europy. 

Kolcjna pozycja J. Petersohna Prau:nopanstwowy stosunek Pomorza Zachod
nicgo do panstw sqsiednich w okresie sredniowiecza budzi zastrzezenia w cz�sci 

dotyczqcej stosunku Iennego Pomorza Zachodniego wobec Brandenburgii na przes
trzeni XIII w. Nieuzasadniony jest poglqd Autora, wedlug kt6rego zaleznosc obu 
ksit:�Lw gryfickich nalezy datowac juz od poczqtku lat 30-tych XIII w. Jezeli akt 
w Kremmen narzucony Warcislawowi III dyminskiemu w 1236 r. przez margra

biöw brandenburskich oznaczal form� zaleznosci lennej ksi�cia slowianskiego, to 
absolutnie nie obowi&zywal on Barnima I szczecinskiego. Badanie itinerari6w 
wlaclcy tego ksi�stwa z lat 30-tych XIII w. wyklucza mozliwosc jego obecnosci 

ö - Sob6tka 3/84 
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w brandenburskiej Spandawie (dzis dzielnica Berlina Zachodnicgo) w dniu 23 XII 
1234 r. w zwü1zku z nadaniem na rzccz tcmplariuszy (Pommersches Urkundenbuch, 
I, hrsg. K. Conrad, Köln 1975, nr 309, dulej skröt P U). Poprzcdniego dnia Barnim 
I bawil w Szczecinie (P U, I, nr 308 a), a wi<;c trudno byloby pokonac ocllcglosc 
okolo 150 km. w prostej linii w ci:rnu jednej doby. Owa „Zpandow", jako miejscc 
wystawienia P U, I, nr 309, to najprawdopodobniej nie istniejqca dzis miejscowosc 
kolo Stargardu, tym bardziej ze w dokumencie tym poswiadczonych zostalo az 
10 dziedzicöw darowywanych wsi templariuszom o imionach slowianskich i zaröwno 
wsr6d nich, jak röwnicz wsr6d swiadk6w bruk osoby pochodzenia brandenbunkic
go. R6wniez inne dane zr6del dyplomatycznych zachodniopomorskich i brandcn
burskich wykluczai<J moi.liwosc zaleznosci lennej ksi<;stwa szczeci11skiego wobec 
zachodniego sa,siada jui. ad lat 30-tych XIJI w., jak chce J. Petersohn. Zostala ona 
irödlowo udokumentowana dopiero od 1250 r., chociai. az do konca XIII w_ 
w odniesieniu do calego Pomo1·za Zachodniego miala charaktcr dosc iluzoryc3?1y. 

Kolejny referat P. Kriedte (Pomorze Gdanskie i $lqsk w srednioiciec:rnej 
historii Kosciola w Polsee i na terenach przyleglych) podkresla potrzeb� komplekso
wego badania historii politycznej i ustrojowo-gospodarczej obu dziclnic w scis!cj 
korclacji z dziejami Kosciola. Ten dosc banalny postulat metodyczny jest z:·oz.u
mialy, jesli zwai.ymy, ze instytucje kosciclne (biskupstwa, klasztory) stale zacho
wywaly swöj wplyw na procesy ieudalizacji. W referacie tym miejscami razi 
niezdarne t!umaczenic z j�zyka niemieckiego, jak np. na s. 114: ,.Pad!o ono 
najprawdopodobniej o.fiar:i reakcji poganskiej ... , jezeli nie przyjmiemy ... " W tckscic 
tcgo referatu zdarzai,1 siq drobne pomylki merytoryczne, jak np. na s. 120 -
bu!la protekcyjna dla Wroclawia (biskupstwa) wystawiona zostala nie w 1156 r., 
lecz o rok wczesniej, a w Trzebnicy w r. 1202 zalozony zostal na surowym ko:·.:eniu 
klasztor cysterski, nie zas benedyktynski (s. 123). 

M. Blskup w r1c>feraci<-' Pomon:f! Znc/1.oclni� i lV;,chodnk julco prob!cm w �to
sunkach niemiecko-polskich w XIV i XV w. podi<1l dobn:e uargumentowan,1 
polcmik� w zwia,zku z niektörymi pogl<ldami wyrai.onymi w historiografii nie
mieckiej dawniejszego i wspölczesnego pokolenia odnosnie do dzicjöw sredniowiecz
nych Pomorza. Podkrefül mi�dzy innymi nicdocenianie ludnosci slowianskiej Po
morza Zachodniego i Wschodniego w procesach przebudowy ustroju agrarnego 
oraz jej dyskryminacj� przez silniejszy element niemiecki. 

Dwa ostatnie referaty pomieszczone w omawianym zbiorze: E. Meyer, Srec!nio
wieczna historia Slqska i Pomorza w podr�cznikach historii Polski Luclowt'j, 
i z. Kulaka, Sredniowieczny Slqsk, Pomorze Zachodnie i Gdanskie w podn:czni
kach szkoinych Repuoliki Federalnej Niemiec, zainteresuj;i przede wsz�·�tkim. 
nauczycieli historii. 

Kazimierz Bobo,cski 

UM:E:Nl DOBY P0SLEDN1CH PREMYSLOVCÜ. Red. Jifi Kuthan. Wyd. Stfe
doceske muzeum Roztoky u Prahy 1982, ss. 372. 

Wzmozone ostatnio zainteresowanie XIII w. w Czcchoslowacji zaovv"GCO\Yalo 

nowym, cennym wydawnictwem zbiorowym. Wydawnictwo to wicize si� z clwoma 
waznymi wydarzeniami naukowymi, jakie mialy miejsce w Czechach przy kor"icn 
1981 r.: mi�dzynarodowc} konferenCicl Sztuka XIII w_ na ziemiach czeskich (2-4 
XII) i otwarta, w tym czasie w Roztokach pod Prag;i wystaw:i Sztuka doby ostat
nich Przemyslid6w. Oba te wydarzenia uzupelniaj;:i problematyk� wczesnicjs1.ej
konferencji, ktöra odbyla si� w Pradze 7-8 XII 1978 r., zatytulowanej Wiek XI11 

w dziejach czeskich, poswi�conej gl6wnie przemianom gospodarczym, spolcc:1-nym
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i politycznym. Materia!y z tej sesji zostaly opublikowane w pierwszym tomie 
,,Folia historica Bohemica", wydanym w Pradze w 1979 r. 

Omawiane wydawnictwo otwiera artyku! J. Janacka Cesky stiit ve 13. stoleti 

ukazujqcy rozw6j panstwa czeskiego, jego pozycje, w Europie srodkowej. J. Zem
Jicka, autor artykulu Spolecensky a hospodai'sky vyvoj v dobe poslednfch Pfemy-
5lovcu, ukaza! prze!om gospodarczy i spo!eczny, jaki dokona! si� w Czechach gl6w
nie w II pol. XIII w. Kolejne rozprawy dotyczq wydarze,1 z dzicdziny historii 
sztuki. Malarstwem zajmuje si� J. Kräsa, Ncistennci a knizni malba 13. stoleti 
v ceskych zemich. Wskazuje on na laicyzacj� malarstwa, zdecydowanie przeciwsta
wiaj<Jc si� starej tezie o bezwzg!Gdnej zaleznosci sztuki w Czechach od sztuki 
niemieckiej. Kräsa wskazuje przy tym na zlozonosc wp!yw6,v, zwracaj<)c uwag� 
na wplywy wloskie. J. Homolka jest autorem trzech rozpraw: Sochafstvi doby 
poslednich Pfemysloi:cu, Umelecke remeslo v dobe poslednich Pfemyslo-i;cül, K iko-
1iograjii peceti poslednich Pfemyslovcti. W pierwszej z wymienionych rozpraw Ho
molka zajmuje siG rzeibic! crns6w ostatnich Przemyslid6w. wykazujc1c, zc juz w cza
sach Przemys!a Otokara II i Wac!awa II mamy clo czyrJenia ze znncz;icym 
rozwojem sztuki rzezbiarskiej. Lata panowania Przemys!a Otokara II i naslt:;pnie 
Wac1awa II byly tcz okresem wspania!ego rozwoju rzemiosla artystycznego w Cze
chach, czym Homo!ka zajmuje sie: \V clrugim ze wspomnianych artykul6w. W,ka
zuje przy tym na rodzimy charaktcr szeregu wyrob6w. Trzeci wrcszcie artykul 
histo:-yk ten po�wh;ca niezwyklc donioslym zmianom ikonografii pieczc;:ci ostatnich 
Przemyslid6·,v. pocz;-iwszy od Przemysla Otokara I. Homolka ukazal zmiany \\' iko
nografii pieczc;:ci. wi&zc1c je ze zrniar.ami w sytuacji panstwa czeskiego, ze wzrostcm 
jego potc;gi i aspiracji wladc6w. Wreszcie architektuq tego okresu zajr;l si� 
J. Kuthan, Architektura w pi'emyslovskem sta.te 13. stoletf, zwracaj<JC uwagG na 
rozmach budownictwa w czasach panowania Przemysla Otokara II. Autor od
rzuca tcz� o wplywie architektury cysterskiej w drugiej i trzeciej cwierci w. XIII 
na ca!e czcskie budownictwo. Wreszcie, co zaintcresowac mo±e badacza naszej, 
po1skiej przeszlosci, Kuthan wykazal wplywy czeskie na budownictwo sakralne 
(np. kosci6l dominikan6w we Wrodawiu) i swieckie (np. gr6d Bolk6w) na SJ;isku. 
P,·ezcntow.\nc rozprawy po�wi1,conc �z;t1.1cc o�tatnich Pr,;cmy:ilidöw 0tilnowiq wpro
wadzenie do obszernych katalogow wszystkich niemal zabytk6w z XIII i pocz,itk6w 
XIV w. Katalogi tc zawierajq nie tylko dokladne opisy, ale r6wniez interpretacje 
ich trcsci, fotografi� oraz bibliograii� odnoszqcq si� do prezentowanych zabytk6w_ 
W tych katalogach tkwi szczeg6lna rola omawianego wydawnictwa. Posiadamy 
wi�c dzis, dzi�ki wydawnictwu Umeni doby poslednich Pfemyslovcü kompletne 
katalogii z dok!adnymi opisami i zdjE;ciami malarstwa sciennego i miniaturo,vego, 
rzeiby, rzemiosla artystyeznego i wreszcie zabytk6w architektury z czas6w ostatnich 
Przemyslid6w (XIII i poczqtek XIV w.). 

Omawiane wydawnictwo wydatnie wzbogacilo naszq wiedz� nie tylko o kul
turze ostatnich Pnemyslid6w, ale takze o ideologii tego okresu. Ideologia monr\rchii 
odbija si� w r6znych zabytkach sztuki (zwlaszcza w dobie panowania Przemysla 
Otokara IT), na co slusznie zwracajq uwag� autorzy artyku!6w. Zabytki te powsta
waly niejednokrotnie z inspirn.cji samego wladcy, s!uzyly interesom monarchii 
i jego wladcy, podnoszeniu jego splcndoru i znaczenia. M6\vic1 o tym nie tylko 
wyobrazcnia napicczc;:tne, ale tak:i.c rze:i.by, dzie!a rzemiosla artystyczncgo i zabytki 
architektury. Cenne i trafnc wydaj4 siQ byc nowe pr6by odczytania i inlerpretncji 
rö:i:nych zabytk6w: np. slawnego krzyi.a Przemysla Otokara II s. 137-141), kafli 
z grodu Kysperku (;;. 145), pieczc;ci kr6I6w czeskich. 

Na podkreslenie zasluguje staranne v.rydanie omawianej pozycji, drukowanej 

na papierze wysokiej jakosci. Zwracaj<J uwagq dobre fotografie. WnrtosciO\vy 
dodatek staBowi obszcrne zestawienie zr6del i literatury, obejmuj�cej r6wniez 
najnowsze pozycje, a takzc mapa, na kt6rej zestawiono zabytki budoy.-nictwa 
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z czasöw panowania ostatnich Przemyslidöw oraz tablica genealogiczna pierwszej 
dynastii czeskiej obejmujqca w. XIII. 

Ta interesujqca pozycja, bE:d<1ca w istocie katalogiem zabytköw z epoki ostat
nich Przemyslid6w, ze wszech miar godna jest popularyzacji wsr6d polskich 
historyk6w. 

Antoni Bnrciak 

U. Bor k o w s k a, TRESCI IDEOWE W DZIELACH JANA DLUGOSZA.
KOSCIÖL I SWIAT POZA KO$CIOLEM, Lublin 1983, ss. 204. 

Prezentowana ksi,1:i.ka jest rozprawil doktorskq, przygotowanq pod kierunkiem 
prof. A. Gieys:.::tora w ramach prac Instytutu Geografii Historycznej Kosciola w Pol
see KUL. Na podstawie nad wyraz wnikliwej analizy tresci calej spuscizny pi,ar
skiej Jana Dlugosza Autorka ukazala poglqdy naszego slynnego dziejopisa na 
Kosci6l oraz grupy pozakoscielne: pogan, husyt6w, schizmatyköw i Zyd6w. Przepro
wadzi!a przy tym taki.e wiele badari. poröwnawczych zr6del, ktöre wchod:cily do 
warsztatu dziejopisarskiego Dlugosza. Zaj�la si� zaröwno znanymi mu zrödlami 
obcymi, jak i cal<1 polskcj historiografiq przeddlugoszowq. W toku badari. zwröcila 
bacznq uwagEl na wplyw srodowiska inleleklualnego na poglqdy Dlugosza. Si�gn�la 
do ,vsp6kzesnej dzicjopisowi korespondencji ornz mow i traklal6w teologicznych, 
dzi<:ki czemu mogla poröwnac jego pogl;:idy z wpatrywaniami innych przcdstawi
cicli tego samego eo on pokolenia i srodowiska. 

Poglc1dy i postawy Dlugosza rodzily si<: w ramach jego powü1za11 z wieloma 
kt·�s"mi ludzkimi oraz na podstawie nadcr boizatej lektury. Dzif:ki temu dy:,mono
wal on solidn;:i wicdz<1 teologicznq, eo pozwalalo mu na swobodne omawianic pro
blematyki koscielnej i poslugiwanie siE: pojqciami teologicznymi w swoich dzielach 
histo�yczno-hagiogrilfltwych. Zasadnicze elementy umyslowosci Dlugosza uksztat
towaiy si� pod wplywem Biblii, zwlaszcza Starego Testamentu, augustiaz'lskiego 
dualizmu i przedc wszystkim jurydyzmu. Biblia wplym;la zar6wno na formowanie 
siq licznych pojqc eklezjologicznych Dlugosza, jak i modeli wladzy swieckiej. 
Augustia11ski dualizm \\'idoczny jest w dzielach Dlugosza w stale pojawiaj::icym 
siEl motywie walki dobra i zla w swiecie. Z ko!ci wiedza prawnicza, uformowana 
przez wyrazenia, iclee i konstrukcje jurydystycznc rnwarte w prawie kanonicznym, 
sluzyla Dlugoszowi tak w obronie spraw srodowisk koscielnych, jak i w racja<.:h 
prawno-politycznych monarchii polskiej. 

Dlugosz konsckwentnie ukazywal dziejowc1 rol� Polski jako kraju zawsze wier
nego Stolicy Apostolskicj, otoczonego przez pogan i od dawna pelniqccgo wohcc 
nich roh� propagatora i zarazern obrori.cy chrzescijanstwa. Dostrzegal przy t:,m 
zagrozenie ze strony pogan (zwlaszcza Turk6w) i formulowal prawa i zada!iia 
Polski jako chrzcscijanskiego przedmurza. Podobnie widzial szczegölne uprawnienia 
i rol� Polski wobec schizmatyk6w. Jesli chodzi o sprawy husyckie, to sklanial .-:iq 
raczej do idei zdecydowanego zniszczenia silc1 owcj hcrezji. Ze wzg1Gd6w wyznanio
wych niech�tnie odnosil si� takie do Zyd6w. 

Bogate rezultaty badan Autorki znacznie uzupelnily naszq dotychczasowc1 wie
dzQ o sposobie pafrzenia Dlugosza na przeszlosc i czasy mu wsp6lczesne, stanowii.l 
wiQc niejako dodatkowy klucz do lepszego zrozumienia jego sposobu przedstawiania 
dziej6w. Pokarnjq iakze, ze spuscizna pisarska Dlugosza jest wprost niezastqpionym 
fr6dlem wiedzy nie tylko o faktach z naszcj przeszlosci, ale pröcz tego ma waznc 
znaczenie dla bada11 nad umyslowosciq, swiatcm wyobrai:en. i sc1d6w, 11awct uczuc 
i postaw, :i:e stanowi zach<:cajc!Cc! podstawtl do podejmowania badari. nad szeroko 
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pojEltym zagadnieniem mentalnosci, noszqcej w sobie cal<1 tradycj� przesdosci 
jednoczesnie skazanej na clzialanic zmieniajc1cej sie: stale nowej rzeczywistosci. Po 
glosnej iuz rozprawie G. Labudy (Zaginiona kronika z pierwszej po!owy XIII

wieku w Rocznikach Kr61estwa Polskiego Jana mu.gosza, Poznan 1983) ksic1zka 
U. Borkowskiej jest w ostatnirn czasie clrugq korzystnic wyr6:iniajqCq sie: pozycjc.1,
wnoSZ<J.Ccl wiele nowych danych na temat Dlugosza i jcgo dziel.

Stanis!aw Solicki 

KOPCZYK SZCZE;SLIWEJ WIKTORII WIEDENSKIEJ Z LISTÖW KROLA 
JANA III i KRÖLOWEJ MARYSIENKI TUDZIEZ Z DIARIUSZA KROLEWICZA 
JAKUBA USYPANY, wstElP i wyb6r A. A. Witusik, Lublin 1983, ss. 119. 

Obchocly 300 rocznicy odsieczy Wiednia zaowocowaly szeregiem publikacji nau
kowych i popularnonaukowych. Szczeg6lnie waznq rolc: w popularyzacji swietnego 
zwyciqstwa odgrywajq edycje rclacji bezposrednich uczestnik6w walk 1• Do tego
typu publikacji nalezy recenzowana ksi&zeczka. Wydav.lca, A. A. Witusik, znawca 
epoki i doskonaly popularyzator historii, zdecydowal sie: na przypomnienie kilku
nastu list6w Sobieskiego (15), 2 Marii Kazimiery oraz fragmentu diariusza Jakuba 
Sobieskiego. Z du:i:<l dozcl slusznosci Wydawca uwa:i:a oddanie glosu bohaterom 
wydarzen za najlepszq form<; przyb1i:i:enia wsp6lczesnemu czlowiekowi przeszlosci. 
Zbiorek poprzedza szkic Sobieski i zwycii:stwo pod Wiedniem. Autor omawia 
pokr6tce dzieje przodk6w Jana Sobieskiego oraz jego drogG pod Wieden. Przypo
mina wspaniale tradycje wojskowe i patriotyczne roclu Sobieskich. Za hv6rc<; 

· potGgi rodu uwa:i:a on Marka, pierwszego senatora w rodzinie, kresl11c jednoczesnie
lini<; kariery familii, poprzez Jakuba, pierwszego senatora Rzeczypospolitej, do Jana,
kr6la (s. 10). Nie zapomnial Autor naszkicowac wizerunki dziadk6w po kqdzieli,
Stanislawa Z61kiewskiego i Jana Danilowicza. Zgodnie z wlasmi deklaracjq przy
malowaniu portret6w protoplast6w monarchy korzysta czc;sto z wypowiedzi ludzi
epoki, poglc;biajqc wizerunki postaci.

Kr6tki i.yciorys Jana III z.ajmuje, eo zrozumialc, wic;kszosc szkicu (2G na 32
strony). A. A. Witusik omawia lata szkolne mlodych Sobieskich (zabraklo tutaj
nazwiska drugiego nauczyciela i wsp6luczestnika podr6zy, Sebastiana Gawareckie
go), koncentrujqc siEl gl6wnie na dzia!alnosci wojskowej i po1itycznej przyszlego mo
narchy. Autor nie zapomina przy tym znakomicie wplesc w nurt gl6wnego Wqtku
glElbokiej milosci zywionej do Marii Kazimiery. Co cenniejsze, Sobieski w takim
ujGciU posiada ludzki wymiar. Autor nie kryje przed czytelnikami mieszanych
uczuc, z jakimi CZGSC opinii szlacheckiej przyjmowafa romans marszalka wielkiego
z paniq Zamoyskq, a potem ich slub (przytacza zlosliwy wierszyk J. A. Morsztyna,
s. 16). Nie pomija r6wnie:i: milczeniem epizodu szwedzkiego czy te:i dziafalnosci
opozycyjnej w latach panowania Michala Korybuta Wisniowieckiego. Osobne 1niej
sce w szkicu zajmuje analiza polityki zagranicznej Jana III w pierwszym okresie
panowania oraz przebieg wyprawy wiedenskiej. W tej czGsc i brakuje wyraznie
dat i miejscowosci, w kt6rych podpisano traktaty sojusznicze z Francjq i Szwecj<J.
(11 VI 1675 Jawor6w i 4 VIII 1677 Gdansk). Zwlaszeza ten ostatni nie jest blizej
znany potencjalnym czytelnikom. Podobnie przedstawienic wyprawy wiedcnskicj
wydaje si<; niepelne bez sygnalizacji, chocia:iby, obu starc pod Parkanami (9 i 7 X
1683). Wszak stanowi& one nierozerwaln11 CZElSC kampanii.

1 Mysl� o Dyaryu.szu w1de1iskiej okazyji lVIikolaja Dyakowskiego, wyd. J. A. Ko
sinskiego i J. Dlugosza, War�zawa 1983. 
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Powy:i:sze uwagi w niczym nie obnizaj,1 wartosci szkicu, napisanego intercsu
jqco i wartko. 

Wyb6r ir6del nie wzbudza :i:adnych zastrzeze11 !_ Godna podkreslenia jest bogata 
szata graficzna pracy (37 reprodukcji!), nawiiizujqca do jej tematyki 8• Z cal,1 
pewnosciq znajdzie ona przychylne przyjc;cic wsr6cl czytelnik6w. 

Jerzy W. Maroii 

DYARYUSZ WIDENSKIEJ OKAZYJI IMCI PANA MIKOLAJA NA DYAKOW
CACH DYAKOWSKIEGO PODSTOLEGO LATYCZOWSKIEGO. Oprac. Jözef A. 
Kosiüski, J6zef Dlugosz, Warszawa 1983, ss. 110. 

Obchodzona niedawno trzechsetna rocznica victorii wicde{1skiej stala si� okazj<1 
do przypomnienia Dyaryusza wideiiskiej okazyji piöra Mikolaja Dyakowskiego, po
kojowca kröla Jana III Sobieskiego i uczcstnika wyprawy 1683 r. Edycja to tym 
cenniejsza, ze ukazala sie; po stu latach od ostatniego wydania, w nowei obszcr
nej oprawie edytorskicj i ciekawej szacic graficznej. W stc1runnie zredagowancj 
przeclmowie wiele uwagi po�wi�cili Wydawcy samemu autorowi Diarusza, przy
pominajqc genealogi� jego rodu i przebieg kariery tej barwncj postaci. Opieraj,1c 
siG na najnowszych ustuleniach badaczy zajmujqcych si� wyprawf! wiedel'lskq, 
poddano drobiazgowej analizie fakty przekazane we wspomnieniach i sprostowano 
wszystkie dostrzezone niescislosci. Konfrontacja wypadla jednak pomyslnie dla 
poc!stolego latyczowskiego, mimo drobnych blGd6w, ktorych siG dopusci!, zwlaszcza 
w datowaniu niekt6rych wydarzen, eo ostatecznie nie ujmuje rzctelnosci jego 
relacjom, potwierdzonym wielokrotnie w innych i.rödlach. Zgodzic si� röwnici: 
wypada z wyraiorni we wst�pie opinü\ o wysokich walorach litcrackich (gawGdziar
�lüchl tci;o pamü:;tnilrn. Mimo :i:e zost,11 :sphc111y pu lat<1cll, po.,iacla on :i:yw,i ci;,igle> 
jeszcze ekspresiG slöw, kt6re tclmq ogromnq silq autentyzmu. 

Wydawcy staraj,i si(;'. r6wniez ustalic datG powstania Diarfosza, eo jcst o tyie 
trudne, :i:e oryginal rc;kopbu prawdopodobnie nie przctnval do naszych nasow. 
Pröbuj,ic rozwiqzac tcn problem, Edytorzy odwoluj,1 si� do koücov,rych zda11 
pamic;tnika, swiadczqcych o tym, ze jego autor pisal go jeszcze za zycia kr6Ip 
Augusta II. W przedoslatnim bowiem zdaniu Dyakowski napomknql o konfederacji 
1717 r., kt6re to wydarzcnie oraz wspomnbna wyzej data smierci Augusta lI, tj. 
pocz. 1733 r., wyznaczyly ramy chronologiczne okreslajqce c:i:as powstania Diariusza 

(s. 90-91). Wydawcy nie poprzestajq jednak na tym i na podstawie röwniez innych 
przeslanek okre.slajq hipotetycznie dat� tu± po 1717 r. jako najbardzicj prawdo
podobny czas spisania wspomnieri.. PodstawO\vym argumentem nu poparcie powy:i:
szej tczy ma byc fakt calkowitego braku w irödlach wzmianki o i\Iiko!aju Dya
kowskim po 1712 r. Poza tym za wczesn,1 smiercic1 autora Diariuszci ma przenrn
'Niac lista nazwisk kilkunastu osöb :i:yjqcych w XVII w., z kt6rych wic;kszosc zmarla 
w mlollym lub srednim wieku. Br<;1k wzmianki o naszym autorze w ir6dlach z dru
gicj clckndy XVII w. sami Wydawcy uznali w kori.cu za dowöd wqtpliwy, slusznie 
,,;skawj4c, i:i: moi:.c to by6 swiadectwem hraku aktywnosci publicznej podsto!ego 

f K,ü1zeczk� ma ch<1raktcr popularnonauko\VY, czytelnik niespecjalista. chc4c 
pncczytac np. diariusz l\T. Kqtskiego, nie bc;dzie mögl wykorzystac on1awianej 
publikacji jako przcwodnika bibliog�·aficznego ze wzglP,du na brak spisu wyko
rzystanych frödel (z wyjc1tkiem turcckich), choc tresc listöw i szkicu zachc;ca do 
dalszej lektury. 

8 Wyb6r ilustracji nasuwa jedn,i uwagc; - brakujc wsr6d nich wizei·unku 
lvhrcina Kqtskiego, kt6rego relacj� wykorzystuje \Vydawca we wstGpie, a mozna 
bylo j;i umiesci:: zamiast 11p. Samuel�, Zborowskicgo, nie zwiqzanc;;o scisle z pro
blcmatyki.\ pracy. 
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latyczowskiego. Swoja, drog,i mozna miec nadziej�, i.e dalsze poszukiwania w zröd

lach dot<1d nie wydanych moga. jeszcze przyniesc wyjasnienie tej kwestii. Zupelnie 
nicp!·z.ckonywaj,icym argumcntem jcst zestaw nazwisk wspomnianych wy:i:ej osöb, 

kt6rych przedwczesna smierc ma sugerowac, i.e Dyakowski musial spisac swoje 

wspomnienia przed ukoi'lczeniem 60 lat, a wi�c wkr6tcc po 1717 r. Takze pr6ba 
closzukiwania si� analogii w przykladzie J. Ch. Paska, kt6ry w wieku 54 lat 
rozpocza.l pisanie �woich Pami�tnikciw, nie moze slui:yc w tym wypadku za ar

guir.cnt. Nie wdajqc si� w tcgo rodzaju spekulacje, moi.emy na podstawie innych, 
bardzicj jednoznacznych przeslanek okreslic czas powstania interesujqcego nas 
tck.,ti.l. Dostarcza ich sam Dyakowski, bezbl�dnie podaja.cy tytuly i urz�dy przy 
o,,obach zyj,1cych w okrcsie spisywania wspomnien, jak röwniei. i tych, kt6rzy 

zmarli przed laty. W tyrn wypadku moi.cmy polegac na pamü:ci pana Mikolaja, 

gdyi. niejednokrotnic na kartach Diariasza udowodnil on swoj,1 swietmi wiedz� 

gcnea!ogiczm1, ktör.1 potwierdzajc4 takze Wydawcy (s. 18-19). Postaciq dostarczajc1cc4 

potrzebnych nam informacji jcst wzmiankowany kilkakrotnic przez Dyakowskiego 
Aciam Sieniawski, kasztelan krakowski. WspominajiJC jcgo na�v„hko przy okazji 

opisu zdobytego na Turkach wojennego rynsztunku, nasz autor möwi o nim wy
ra:t!1ic jako o osobic jui niczyj;:iccj (s. 68). Po raz drugi pan Mikolaj nazywa 
:\. Sieniawskiego nicboszczykiem przy okazji opowiadania o losie namiotöw tu
reckich, kt6re po St. Jablonowskim dostaly sie jego spadkobiercom (s. 85). Przy

pnm:üjmy, :i:e A. Sicniawski zmarl dopiero w 1726 r. Ten fakt, odnotowany zresztc4 
dwukrotnie przez Dyakowskiego, wyklucza mozliwosc powstania pamiGtnika zaraz 

po i 717 r., tak jak sugerujq to Wydawcy. Do takich samych wniosköw dochodzimy 

11a przykladzie osoby Michala Potockiego, kt6rego podstoli latyczowski nazywa 
,.ten.foiejszym" wojewodq wolynskim (s. 63}. Michal Potocki wst.ipil na woj. wo

lyl'1skie clopiero w 1726 r., a wi�c nie mögl przed t<1 dat,i autor naszego Diariusza 
,vymienic tego urzQdu przy jego nazwisku. Przyklady te wskazui<i na pöiniejsze 

spisanic pami�tnika i pozwalajc4 przesuna,c datQ jego powstania poza 1726 r. 
Pewne zastrzezenia budzic moga. taki.e niektöre przypisy. Najbardziej rzucaj,l 

siG w oczy mylnie podane daty i.ycia Marii Zofii Sieniawskiej w przyp. 157 (jest: 
1648-1717, winno byc 1698-1771}. Poza tym wzmiankowany przez Dyakowskiego 
Zygmunt Zwierzchowski, poctkomorzy lomzynski, to oczywi:kic z. Zbicrzchowski 
(s. 60 i 99). Wsröd kilku Potockich pojawiajqcych si� w tekscie J6zef byl mlodszym 
bratern Stanislawa, a nie odwrotnie, jak podano w przyp. 182. Natomiast wyjasnie

nie lerminu „kirys" (przyp. 163) jako zbroja karacenowa nie wydaje si� uzasadnione. 
Drohne niescislosci, jakie zakrad!y si� do niekt6rych przypisöw, maj9 gl6wnie 

-charakter bledöw drukarskich i nie umniejszajq wartosci wysilku edytorskiego, 
jaki wlozyli Wydawcy w opracowanie tego interesuj<]cego zrödla. 

1/cmyk Szcmborski 

Jan K w a k, RZEMIOSLO MIEJSKIE W REJENCJI OPOLSKIEJ OD SCHYL
KU :XVIII DO LAT SZESCDZIESI,\TYCH XIX w., Warszawa 1983, ss. 101. 

v: opolskim sroclowbku historycznym ukazala siq kolcjna pozycja ksi<1zkowa 
pni,.•:i<;cona wyhJcznic rzemioslu. zaniedbanemu w naszej hbtCJriografii. Po pra
Cc1ch D. Tomczyka tym rnzern J. Kwak poclj,,l problcmalyki; rz<'rnio�la. odgrywaja.

ccgo waz!1c\ rolq w clziejach G6rncgo Sh1ska. 
Ro.:woj rzemiosla micjskicgo sta:·.1: siQ ,\utor ukazac w uj(:ciu dynamicznym, 

wyzyskujc1c przede wszy�tldm drukowanc i 11or6wnywalnc materialy liczbowe 

z lat 1787 i 1861. Trudno jeclm1k bylo wy!qcznie na ich podstawic opracowac 

µodjqty temat. Autor sü;g11;1l wiqc r6wniei po materialy archiwalne oraz dane 
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z literatury. W wypadku niekt6rych rzemiosl udalo mu si� dotrzec do materialöw 
z innych lat, möwiqcych m. in. o liczbie czeladnik6w, uczniöw, krosien, law czy 
tei. o ilosci surowca zui.ywanego do produkcji. Kwerend� t�, kt6ra nie przyniosla 
jednak bogatszego plonu, mozna by1o poszerzyc. Pomijam w tym miejscu cclo
wosc wyzyskania rnaterial6w merseburskich. z natury og6lnych. Warto jednak by-
1o dotrzec jeszcze do niekt6rych innych g6rnoslqskich archiw6w miejskich, a zwh,sz
cza clo bylomskiego. Z przypis6w nie wynika bowiem, by Autor korz:ystal z naj
nowszej monografii Bytomia. R6wniei: pelniejsze ,vyzyskanie niekt6rych innych 
monografii miast g6rnoslqskich i pracy S. Michalkiewicza o rozmieszczeniu rze
miosla, jak tez pelniejsze si�gnif;cie do danych spis6w pruskch moglo \vzbogacic 
trei/: prary. 

Zgromadzony maicrial umozliwH przede wszystkim przedstawienie liczby maj
str6w pracujqcych w po�zczegölnych gah;ziach rzemiosla w latach 1787 i 1861. 
Gl6wnic na podstawie tych danych, bardzo jednak odleglych ad siebie, pr6bowal 
Autor ckreslic i wyja�nic zasadnicze kierunki rozwoju rzemiosla. Stosunkowo malo 
miejsca poswiGcono w prar.:y szkoleniu uczni6w, wielkosci produkcji lub jej zbytu. 
Brak danych o technice produkcji oraz o stosunku rzemiosla do wydawanych 
czG:,to akt6w prawnych, regulujqcych jego pozycj�. 

PrzyjGtY przez Autora spos6b jednorazowego i colosciowego omawiania poszcze
g6lnych ga!Gzi rzemiosla kryl w sobie niebezpieczenstwo pewnych powt6rzcn, 
kt6rych niekiedy nie udalo siG uniknqc. Rezygnujqc z problemowego om6wienia 
rzcmiosla, mial chyba Autor na uwadze stosunkowo niewielkq ilosc materialu do 
poszczeg6lnych jego galGzi, eo przy problemowym przedstawieniu zagadnienia 
moglo wplync1c ujemnie na pr6bG chociaz szkicowego ukazania poszczeg61nych jego 
branz. 

W tej stosunkowo kr6tkiej pracy malüzlo siG az. 57 tabel, niekiedy bardzo 
obszcrnych. Danc nickt6rych tabel (7, 10, 31) moi:na bylo jednak przedstawic 
skr6towo w tckscic. W tubclach .::amia�t znakicm zapytania nale:1:alo pos!ugiwae 
si� kropkq. W spisie trcsci chyba omylkowo okreslono uwagi koncowe jako roz
dzial V, eo w tekscie slus.:nie pominiE;to. 

Prowadzone od dluzszego czasu badania dziej6w rzemiosla w rejencji opolskiej, 
ktorych kolejnym etapern jest omawiana praca, pozwalaj<J zywic nadziejG, ii juz 
niedlugo otrzymamy peln11 monografiG calego rzemiosla. Osi<JgniGcie tego celu przy
bliza praca Kwaka, ktora po raz pierwszy podejmuje ca!osciowo problem rozwoju 
rzemiosla miejskiego w rcjencji opolskiej. 

Zbigniew Kwasny 

DZIEJE RUCHU ROBOTNICZEGO NA GORNYM .SLA,SKU, pod redakcj,1 
F. Hawranka, Opole 1982, ss. 452.

Badania nad dziejarni ruchu robotniczego w zaborzc pruskim, w tym na
S!<1sku, przechodzily od 1945 r. r6zne koleje. Zaczynalo siG od takich prac, jak 
skromna bros;;urka R. Motyki i F. Tr<jbalskiego, opat·ta w znacznej mierzc na 
wspomnieniach. Potem przyszedl urodzaj, w kazdym razie ilosciowy, przy czym 
pod�tawa zrödlowa rozszcrzyla siG na zr6dla drukowane z prasq na czele i na ar
chiwalia krajowe. Poziom tych prac byl r6iny, brakowalo zwlaszcza opracowania 
bardziej og6Inego, nie möwiqc o r6±nych lukach (wiem o tym z doswiadczcnia 
bo gdy pisalem odpowiednie fragmenty w Historii Polski PAN, nieraz trzeba byl� 
siGgac da ir6del). Stopniowo udostGpnione zostaly materialy rqkopismienne w NRD 
i ukazaly siE; nowe prace, wsrod kt6rych w ostatnich Iatach wymienic nale:ly 
zwlaszcza ksiq:i:ki i artykuly W. Zielinskiego i F. Hawranka. Szczeg6lnie w osrod-
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ku opolskim badania te przybraly postac najbardziej systematycznq, czego przy
kladem jest wydawanie pn.ez kilkanascie lat wydawnictw seryjnych - Ruch 
robotniczy na Opolszczyinie, potem na $lqsku Opolskim, wreszcie na Sl<1sku. 

Ten sam zesp6l opolski, kt6ry w niemalej mierze wypelnial wspomniane wy

dawnictwa, opracowal teraz pod redakcjq Hawranka omawiane Dzieje ruchu ro
botniczego. Jest to wie:c pierwsze opracowanie calego zagadnienia. Terytorialnie 
obejmuje 0110 obszar rejencji opolskiej; odstqpiono, na szczGscie, ad granic G6rnego 

Slqska, przyj�tych w Dziejach Slqska w latach 1816-1947 (Opole 1981). Chronolo
gicznie tekst siGga od poczqtk6w ruchu robotniczego do 1918 r. Rozmieszczcnie 
materialu jest jednak bardzo nier6wnomierne; okresowi do 1918 r. poswiqcono 
zaledwie 64 strony, czyli 1/1 CZGSC ksiqi:ki. Poniewai: autorem trzech rozdzialöw 
poczqtkowych (o przeciE;tnej objqtosci znacznie mniejszej nii: rozdzialy nast�pne) 
jest redaktor calosd, trudno przypuscic, aby zostal zmuszony do podobnego ograni
czenia swoich fragment6w pracy, a takc1 proporcjc:, czy raczej dysproporcj�, nalei.y 
uznac za zamierzonq. Poniewai: nigdzie tego nie wyjasniona, nie wiadomo, jaki jest 

pow6d podobnego stanu rzeczy; moi.e uznano, :i:e okres tcn jest stosunkowa najle
piej znany i nie ma potrzeby przyznawac mu wit;cej miejsca. 

Jesli bli:i:ej przypatrzyc si� wspomnianym trzem rozdzialom, latwo dostrzcc, 
ze w rzeczywistosci tekst poswiqcony ruchowi robotniczemu jest jeszcze kr6tszy. 
Mnicj wi�cej 26 stron to uwagi wstqpne i dane o poloi:eniu proletariatu, 12 stron 
to sylwetki 6 przyw6dc6w socjalistycznych (Biniszkiewicz, Bruhns, Hörsing, Mo
rawski, Tr,1balski i Winter), a pozostale zagadnienia ruchu robotniczego (w rozdz. I 
taki.e ruchu chlopskiego) mieszcz,1 sie; na 26 stronach. 

W takiej sytuacji niemoi.liwc bylo zmieszczenie wi�kszej ilosci materialu fak
tycznego, jest tei. sporo brak6w, kt6rych chyba nie warto wymieniac. Wiele prze
mawia za uznaniem pracy (w kai.dym razie tych rodzial6w) za popularne ujqcie 
zagadnienia. Swiadczq o tym takze podpisy pod ilustracjami. 

Nie jest natomiast opracowanie uj�ciem syntetycznym, jak to zapowiada wstGP 
(s. 6), o czym swiadczyc mozc chocby konstrukcja pracy - kai.dy z rozdzial6w 
chronologicwych (cezury 1870/1971 i 1914 S<J zrozumialc) zawiera najpicrw fakty 
dotyczqcc Ua, patem na og6l polozcnia prolctariatu, wrcszcie opis ruchu robotniczcgn 
przewaznic od ruchu sh-ajkowcgo po dz:ialalnosc polltycznn. Nie ma jakichs prob 
syntetyzowania. wylowienia gl6wnych zagadniei'l przedstawionych dla calego uk.rc
su, wyra:.i.niejszega lqczenia polozenia z ruchem rabotniczym, spn1wy oddzialywania 
na Gorny Slc1sk z zewnqtrz czy chocby wyjasnienia powod6w slabosci ruchu 
sacjalbtyczncgo na G6rnym .Slqsku (tak jak pisali o tym w ostatnich latach 
Zielil'lski i Hawranek, por. np. tego ostatniego, Polska i niemiecka socjaldemokracja 
na G6rnym Slqsku w latach 1890-1914. Opale 1977, s. 83-84). Jednoczesnic malo 
jest tez w pracy elementöw kompcndialnych, jak np. zestawienia liczebnosci or
ganizacji politycznych (mazna to zcstawic na podstawie prac Zielinskiego i Ha
,vranka). 

Tekst ma taki:e swoje zalety. Malo w nim usterck, choc trafiajq si� onc od 
czasu do czasu (np. s. 8 - niescisle jcst o spisie ludnosci z 1861 r., oparty on byl na 
deklaracjach „panöw domu"; s. 9 - fragment o przcmysle tekstylnym, posiadaj,1cym 
ma1e znac1.enic, niepotrzebny; s. 11 - znowu wydaje sit;: niezbyt potrzebny w tym 
kontek.'lcic fragment o pracy wiQzniow; s. 12 - cmigracja do Niemiec zachodnich 
byla cz�sciej sta1a nii. sezonowa, a o emigracji do Kr6lestwa niepotrzebnie dwu
kratnic; s. 14 - pomyfäa w danych o relacji walut). Autor staral siG ograniczyc 
informacjc o calej historii G6rnego Slqska, odsylaj.:ic do wspomnianej Historii 
G6rnego Slqska; pozostaio jednak sporo urywk6w o pobkim ruchu narodowym 

(z tym ze np. Miarka zaliczony zostal do ruchu robotniczego 1ub chlopskiego, 

a Korfan�y do „tla"J. 
Tekst jest bogato ilustrowany (na 160 ilustracji w calej ksiqi.ce 60 dotyczy 
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-okresu do 1918 r.), choc znaczna CZE:SC ilustracji tylko posrednio wiqzc sie; z ruchem
robotniczym (przcwa:i:ajq miasta i obiekty przemyslowe oraz postacie). Nie ma
spisu tych ilustracji, jest za to spis zr6del, z kt6rych je zaczerpnic;to, ale bez
oznaczenia, skqd pochodzi kazda z nich. S<1 indeksy geograficzny i osobowy, brak

rzeczowego.
Cz<:sc moich uwag ma charakter dyskusyjny, a przy wielu gcnczy naleiy 

szukac w najwic;kszym, w moim przekonaniu, mankamencie pracy - zbyt malej 
jej obi<:tosci. 

ilclam Ga1os 

.. 

Dwudziestolecic mic;dzywojenne w badaniach dziej6w ruchu robotniczcgo na 
G6rnym Slqsku ualez.y do zagadnien szczeg61nic dobrze rozpoznanych przez his
toryk6w. Liczne opracowania monograficzne, wydawnictwa fr6dlowe, artykuly, przy
czynki, wspomnienia, pamiqtniki, wydawnictwa spccjalne przynosz<l_ wielc informacji 
faktograficznych, ukazujq rozmiar i chari.lktcr ruchu robotniczego na tym terenie, 
pokazujq CZGsciej jego walkG, rzadziej zr6dL1 porazck. Okres 6w obfitowal w wy
darzenia szczeg6lnie skomplikowane. Ich przyczyny wiq:i:q siG zar6wno z calq 
komplikacjq procesu historycznego na z.icmiach slqskich w owych latach, jak 
i polaryzacjq ideow::i, rozbiciem w organizacjacb robotniczych, konfliktami naro
dowosciowymi, podziale historycznic ukszta!towanego regionu miGdzy dwa organizmy 
paüstwowe czy tez wrcszcie postanowicniami miqdzynarodowymi, ktöre dawaly 
innym panstwom moznosc ingerowania w wyclarzcnia, jakie siP. tu rozgrywaly. 
Wy<\arzrmia na lym lerenie nabieraly znaczenia przekraczajqcego czqsto ramy tery
torialne obu zaintcresowanych pa11stw: Polski i Niemiec. Mozna przytoczyc wiele 
argument6w na popat·cic tezy o szczeg6lnym znaczeniu G6rnego Slqska w okresie 
miqdzywojennym. Doccniajqc wag� tego okrcsu clla caloksztaltu dziej6w ruchu 
robotniczcgo, trutlno jcdnak nie zwr6cic mvagi na wyslGpUj<JC?, dysproporcjG w oma
wianej ksi;:izce. 0 ilc wydarzcniom od narodzin. nowoczesnej klasy robotniczej 
do konca I wojny swiatowcj w omawianej k,:i::izce poswi�cono G-1 strony, to okre
sowi dwudziestolecia miqdzywojennego 2:37. Dysproporcja widoczna i nie mogla 
pozostac bez wplywu na charakter wykladu, jego uszczcg6lowienic, nasilcnie in
formacjami faktograficznymi. Dysproporcji nie tlumaczy ani stan badar1, ani tez 
wzrost znaczenia w tym okresie ruchu robotniczcgo dla calosci proccsu hi�torycz
nego. Vvarto zaznaczyc:, .ze dwom nastr;;pnym okresom, a wic;c okresom II wojny 
swiatowej i pierwszych lat Polski LudO\vej, poswiqcono znacznie mnicj uwagi 
(38 stron latom II wojny i 54 strony wyd,1rzeniom powojcnnym). 

Oma \Viana ksiqzka stanowi pierwsz;:i tak ambitnie zakrojonc} pr6bq przedsta
\vienia dzicj6w n,chu rabotr!iczcgo na G6n1ym Sl<1sku. Poszczeg6lne rozdzialy opie
raly siq na wczcsnicj przcprowadzonych studüich zr6dlowych, w wiqkszosci og!o
szonych drukiern, niejcclnokrotnic przcz innych autor6w niz w ornawianym tomic. 
\Vielka szkoda, zc wydawcy tcgo tomu nie zamicscili podstawowej informacji o sta

nie badan czy chociazby wykazu literatury. Ulatwiloby to czytelnikowi wypraco

wanic \V!asnego zdania o charakterze ksi,1zki. Brak takiej in!ormacji jcst tym 
bardzicj zaskakuj,icy, ze w wydanej starnnnic ksi11zce znalazl siE: wykaz publi
kacji, z kt6rych zosta!y zaczerpnit;te matel'ia!y ikonograficzne zamieszczonc w oma
wianym wydawnictwic, materia!y interesuj;icc, kt6re wzbogacajq zawc1rtosc pracy. 

Autorzy tomu, prnc.:ownicy Instytutu Slc}skiego w Opolu, podkli siq ambitnego 
zadania dostarczcnia czytelnikowi podstawowej informacji o wszystkich nurtach 
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i przejawach dzialalnosci ruchu robotniczego na terenie G6rnego Slqska od czas6w 
jego narodzin po zjednoczenic partii robotn iczych w 1948 r. 0 potrzebie takiego 
wydawnictwa, pomimo wczcsniejszych licznych publikacji, nie ma potrzeby prze
konywac. Jednakze czytclnik opr6cz informacji faktograficznej chcialby w nich 
jeszcze znaleic informacje pozwalaj<1cc na ocenc; znaczenia i funkcji ruchu robot
niczego, jego roli w poszczcg6lnych okresach. Ksi<1zka ukazuje rozne nurty ruchu 
robotniczego. Nie ogranicza sie;, eo tak czc;sto wystc;puje w innych publikacjach, 
do analizy klasowych organizacji. Pokazuje i polskie, i niemieckie organizacje, 
partie polityczne, zwi&zki zawodowe i organizacje afiliowane, walke; o cele poli
tyczne, jak tez o ccle ckonomiczne. Ukazuje uwanmkowania prawne, polityczne 
i ekonomiczne. Zwraca uwagc; na polozenie materialne klasy robotniczej, jej cha
rakter i liczebnosc, struktury spolecznc, polityczne i narodowosciowe i konsekwencje 
clla dzia!an zorganizowanych. Karty ksicjzki sq wypelnione niejednokrotnie bardzo 
drobiazgowymi informacjami o przcjawach aktywnosci skupisk robotniczych. Nie 
zabraklo te± informacji o grupic pi:-zyw6dc6w robotniczych, tak zc nie jest to 
tylko opis anonimowej masy. Panorama ,vydarzeö jest bardzo bogata. Przewazajq 
w wyk1adzic elcmenty kronikarskic, a stosunkowo malo jcst wniosk6w syntetycz
nych, kt6re by pozwolily na przedstawienie odr�bnosci dziej6w ruchu robotniczego 
na tym obszarzc. Czytelnik po uwaznej lekturze studium, a nie nalczy ona do 
latwych, nie ma wyrobionego zdania w bardzo waznej kwc�tii: czy si!a ruchu 
robotniczego na terenic G6rncgo Sl.:iska byla propo!·cjonalna do wielkosci miejsco
wych skupisk robotniczych, ich dojrzalosci klasowej. Wprawdzie wielokrotnie na 
kartach ksicjzki do problemu tego wracajq autorzy poszczeg6lnych rozdzial6w, lecz 
odpowiedz nie jcst pclna, nie zostalo wykazane w spos6b jednoznaczny, jakie 
przyczyny decydowaly o stosunkowo silnych wplywach organizacji i ideologii, 
kt6rc nie reprezentowaly interes6w klasowych proletariatu. Wydajc si(t, ze przy 
tlqzc11iu do pogl�bienia wqtkow syntetycznych w omawianej ksh1zce problemy te 
musialyby zostac poglc;bionc. Przy duz.ej liczbie r6znorakich informacji wydaje sie;, 
ze w ksiqzce zabraklo dwu waz.nych spraw. W rozdziale omawiajqcym wydarzenia 
okresu rzqd6w hitlerowskich niedostateczna jest informacja o organizacji robotnik6w 
pod kierownictwem partii hitlcrowskiej, a w okresie Polski Ludowej zabraklo 
informacji na temat zwiqzk6w zawoclowych. 

Konstrukcja jest przejrzysta, zd<Jzajqca do reierowania zagadnict'1 w poszcze
g6lnych okresach wedlug zblizonego schematu. Jednakzc ow schcmat spowodowa!, 
ze nastc1pilo zbyt claleko idqce ocldzielenie informacji o dzialalnosci politycznej 
ocl walki ekonomicznej. Wydaje sü;, ze takie rozwi<1zanie stalo sie; jedrni z gl6w
nych przyczyn niedostatk6w nurtu syntetyzuj<jcego, a przewagi na wiclu kartach 
ksirizki ukladu wrqcz kronikarskiego. Jest to szczeg6lnie wyruzne w rozdzialach 
poswic:;conych okrcsowi mic;dzywojennemu, kiedy G6rny Sl4sk byl pod2ielony miq
dzy dwa pai1stwa. W calej ksüizcc zabraklo ujednoliconcgo stanowiska w sprawie po
dawania nazw organizacji niemieckich, Scj one okreslone po polsku lub niemiecku, 
a skr6ty, na szczQscie jest ich wykaz, i to obszerny, w jc;zyku niemieckim. Na 
uwagq zaslugujc zamicszczanic w poszczeg6lnych okresach zyciorys6w przyw6dc6w 
robotniczych, i to r6znych nurt6w, chociaz z korzysci,1 dla calcgo wykladu byloby 
zgromadzenie ich w jcdnym rozdzialc, jako zc nicmal kazdy z dzia1aczy byl 
nkty\vny w kilku okrcsach. Periodyzacja zostala clostosowana clo og6lnycb zasad 
przyjr;tych w historiogrnfii, przy staraniu o podkrcslcnie oclrqbnosci wysl�pujq
cych w dziejach rcgionu. Pcwnc zastrzezcnia wzbud;;a prccyzja nickt6rych stwicr
dzet'1. Oto kilka przyk!ad6w. Ocena, ze „po powsbniu pai\slwa polskicgo narod:dl si� 
problcm przylqczenia G6rncgo Sl.:iska do Polski" (s. 71), przechodzi do porzqdku 
dzicm�cgo nad pO\vszcchnic przcciez znanymi wczesnicj przeja wami cl4zcü clo wl&
czenia C: 6rnego $1;:iska Y,' obrqb ziem, do kt6rych zglaszano polskie aspiracjc przy 
okrcslaniu granic przysz�cgo paöstwa polskiego. W zyciorysic Stanislawa Barczy1i-
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skiego podaje si�, zc w latach 1918-1919 przystqpil do SDKPiL (s. 124), jakby za
pominajqc o dacie powstania KPRP. Przy sklonnnosci autor6w do klasyfikowania 
poszczeg61nych ugrupowan zaskakujqce jest okreslanie PPSwN jako ugrupowania 
solidarystyczno-klerykalnego, chociaz kilka wierszy wczesniej parti� t� okresla si� 
jako ugrupowanie reformistyczno-ugodowe (s. 337). A przedstawiaj;ic stanowisko 
KPD wobec ruchu hitlerowskiego Autor pisze, ze „jako pierwsza uswiadomila sobie, 
ze jej gl6wnym wrogiem jest NSDAP i caly ruch hitlerowski, a nie SPD i inne 
partie koalicji" (s. 338), eo przeciez nicwielc wyjasnia, a rodzi zam�t. Nie wyjasnia 
bowiem dokladnie, kiedy to nastqpilo, a w tych wydarzeniach wazny byl nie tylko 
rok. ale miesiqc, a nawet i dzien; zmiany byly powazne i nast�powaly niemal z dnia 
na dzie11. Ponadto rozr6znienie NSDAP i ca!ego ruchu hitlerowskiego sugeruje cq
telnikowi, jak gdyby takie przeciwstawienie partii i pozostalych organizacji hitle
rowskich bylo mozliwe. Przez takie okreslenie zaciera si� znane przeciez powszech
nie wsr6d historyk6w stanowisko KPD, w duzym stopniu zalezne od przyjmO\vanych 
rozwützan MiE:dzynarod6wki i bf.dqce wynikiem panujqcej w calym ruchu kcmu
nistycznym teorii socjalfaszyzmu. 

W poszczeg6lnych okresach szczegölnc1 troskq Autorzy okazywali rekonstrukcji 
spraw organizacyjnych, w stopniu tak szczeg6lowym, na jaki pozwalajq zachowane 
zr6dla. W tym zakresie mogli siE) poszczycic powa:i:nymi osi<}gniE)ciami, odtwarzajqc 
zresztq nie tylko strukturE), ale podajqc wiele wa:i:nych informacji dotycz,Jcych 
wielkosci poszczeg6lnych partii, zwiqzk6w, stowarzyszen. Szkoda tylko, :i:e przy 
drobiazgowosci, a nierzadko i fragmentarycznosci owych informacji, zabrnklo ele
ment6w por6wnawczych. Utrudnia to sledzenie dynamiki zachodzqcych zmian 
i ksztaltowanie w sposöb samodzielny stanowiska odnosnie do oceny wplyw6w 
poszczeg6lnych ugrupowan. 

W odr6:i:nieniu od spraw organizacyjnych stosunkowo niewiele miejsca w calej 
ksiq:i:ce zostalo poswiE:cone sprawom ideologicznym. Wprawdzie niemal wszystkie 
organizacjc robotniczc clzialaly na zasadzie organizacji centralistycznych, w kt6rych 
najwazniejsze decyzje w tych sprawach byly ksztaltowane przez wladze centralne, 
alc przcciez i w organizacjach terenowych dzialo siE) pod tym wzglE)dem wiele. 
A zre�zt,1 niedocenianic problem6w ideowych jest widoczne nawet przy charakte
ryzowaniu stanowisk organ6w centralnych. Tylko jeden przyklad. Omawiajqc II 
Zjazd KPRP ograniczono siE: do wzmianki, iz do programu partii na tym zjeidzie 
wprowadzono sporo zmian, ze nadal stawiano na rewolucj� swiatow.:i, kt6ra miala 
zostac zapoczcjtkowana przez wydarzenia w Niemczech, ze proklamowano ideq Polski 
robotniczo-chlopskiej, :i:c zajr.to stanowisko w sprawach narodowosciowych. I po 
tych, mimo wszystko zdawkowych. ocenach pojawia Si€) sformulowanie; ,,Stanowisko 
powyzsze, jak to latwo zauwa:i:yc mozna [wcale nie latwo - W.W.J, nie we wszyst
kich punktach bylo prawidlowe, nie bralo bowiem pod uwagE) ani spccyficznego 
skladu spolccznego niemieckiej ludnosci w wojew6dztwie sl<1skim, ani tez istnienia 
duzej masy ludnosci chwiejnej pod wzgl�dem narodowym" (s. 190). Zdanic to nie 
wyjasnia ogromnego znac.:enia postanowien II Zjazdu takzc i dla ruchu komu
nistycznego na Slc1sku, nie pozwala pokazac element6w utrudniajqcych funkcjo
nowanie partii w srodowoskach robotnik6w g6rnoslqskich w stopniu �zerszym, 
niz to bylo. Na kartach ksi.:izki Autorzy wracaj;i wielokrotnie do problem6w narodo
wosciowych, wykazujqc ich znaczenie dla rozwiqzywania r6:i:norakich problem6w 

w dzialalnosci organizacji robotniczych. W odr6i.nieniu od wielu innych publikacji 
ukazane zostaly na kartach ksiqzki blE)dy w tej sprawie popelniane przez ruch ko
munistyczny na obszarach G6rnego Slc1ska, i to po obu stronach granicy. Pokazujqc 
konsekwencjc konflikt6w narodowosciowych dla ruchu robotniczego w okresie 
miGdzywojennym, podejmuje siG te:i: pr6by przedstawienia konsekwencji tych kon
fliktöw dln okresu powojennego, przedc wszystkim dla postawy ludnosci rodzimej. 
Charakteryzujcjc przyczyny powolnego postGPU wplywu ugrupowan lewicowych 
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w skupiskach ludnosci rodzimej, Autor szuka ich zr6del w powü:izaniach wczesmeJ
szych z polskimi partiami prawicowymi - endecj::i, chadecj::i oraz obozem sanacji 
(s. 409). Wydaje siG to uproszczeniem. Powiqzania te obejmowaly przeciei. tylko 

niewielki odsetek ludnosci autochtonicznej, a wi�ksze znaczenie mialo wychowanie 
przcz polski ruch narodowy w Niemczech os6b majduj<1cych si� w kn�gu jego 
wp!ywu w uznaniu dla innych ideal6w spolecznych nii. te, kt6re rea1izowalo nowe 
pari.stwo polskie, i to bez powiqzan partyjnych. 

\.Vielokrotnie w literaturze historycznej zastanawiano si�, czy byla szansa przc
ksztalcenia wydarzen rewolucyjnych po I wojnie swiatowej w rewolucj� proleta
rbckq. Odpowiedzi by!y r6±ne. Autorzy ksiqzki wr6cili do tych spraw, starnjqc 
si� odtworzyc przyezyny, kt6re zahamowaly post�py rewolucji. Jednaki:e przy 
unalizie tych czynnik6w uwag� koncentrov.rano na Polakach na G6rnym S!risku, 
przechodzqc do porzcjdku dziennego nad postawq Niemc6w, r6wniei. ulegajqcych 
wplywom propagandy szowinistyczncj, kt6ra zacierala istot� konfliktu klasowego. 

Przy w:elu trafnych spostrzezcniach o roli konfliktu polsko-niemieckiego dla or
ganizacji robotniczych zaskoczenie budzi stwierdzenie, iz nacjonalizm i rewizjonizm 
byly wywolane przez slynne wystqpienie ministra Rzeszy Treviranusa, kwestionu
jqccgo granice Polski (s. 192) . .Test to jeszcze jeden przyklad niezbyt duzego stara
nia o precyziG wypowiadanych s4d6w, na kartach ksicji.ki bowiem jaki.e dui.o jest 
dowod6w na znacznie wczesniejsze funkcjonowanie w zyciu politycznym, i to 
po obu stronach granicy, nacjonalizmu i rewizjonizmu. Dobrzc siG stalo, ze wydawcy 
tomu nie zapomn:eli o niemieckich mniejszosciowych organizacjach robotniczych 
dzi,\L,jc1cych w granicac:1 \vojew6dztwa katowickiego, przcdstawiajcjc takze ich sta
now:�ko w sprawach pai\stwa polskiego, odlegle nawet od stanowiska socjaldemo
lG"�1cji nicmicckiej, a \V wiGkszym stopniu uwzg!Gdniaj:ice polski punkt widzenia 
na konflikt terytorialny miGdzy Polskq a Niemcami. Przy omawianiu spra w naro
dowosciowych nie jest w pelni wyjasniona kwestia terminologiczna. Dyskusyjne 
wydaje siG okreslenie akcji repo!onizacyjnej jako zespolu „swiadomych dzia1an 
,·.-!adz wraz z efcktami asymilacji i adaptacji w granicach panstwa polskiego" (s. 139). 
A juz c;:.lkowitym nieporozumieniem jest stwierdzenie: ,.Negujc!C leninowskie prawo 
na,·od6,.,- do samostanowienia SPD odrzucala c>\ventualnosc uczynienia ze $h1ska 
odn;br:ego panslwa" (s. 85). Przeciei: Lakie stwierdzenie jest posrednim przyznaniem 
racji twierdzeniom, kt6re wychodzily z zalo±enia, ze istnieje odr�bny naröd slc1ski. 
SPD v.-ystqpuj<JC przeciwko owej koncepcji nie negowa!a zasady lcninowskiej, 
ale jcdynie potwierdzala istnienie odn�bnych interesciw narodowych Polak6w 
i Nicmc6w, opowiadajqc siq za stanowiskiem tej drngiej nacji. 

Przy charakteryzowaniu nurtu socjalbtycznego w wielu miejscach mo±na si� 
spotkac z nadmiernym eksponowanicm ocen, kt6re wskazywaly na dzialania nie
zgodnc z intcresami kla"owyn�i. uleganie wplywom obcych ideologii, infiltrowanie 
ruchu zawodowego (np. s. 288, 106). Nieprozumieniem jest twicrdzenie, ze „w pierw
szej fazie przcwrotu listopadowego socjalclemokraci niemieccy zdolali opanowac 
slqskie rady robotnicze, i.o!nierskie, chlopskie i ludowe, za posrednictwcm kt6rych 
skutecznie starali siq zatrzymac rewolucjq na etapie przcwrotu burzuazyjno-demo
kratycznego" (s. 85). W istocie przeciei. to socjaldemokraci byli glöwnymi organiza
torami calego systemu rad i ich aktywnosc ograniczali do realizacji ce16w wynika
jqcych z akceptowanych przez tq parti� koncepcji politycznych. A kiedy Autor 
pbzc o powiqzaniach PPS z CZZP, to stwierdza, i.e ,.infillracja CZZP przez PPS 
byla ,nrdzo silna" (�. 106), gdy przeciez CZZP byl w rzeczywbtosci zwi.1zkiem za
wodowym PPS. Przy og6lnej charaklerystyce okrcsu l!llS-1922 zostaly wyröinione 
dwa obozy narodowe, lqCZc\C w jednym masy czlonkowskie SPD, USPD, wolne, 

chrzescijan.skie i hirsch-dunckierowskie zwiqzki zawodowe, a po drugiej „sympa
tyk6'.v·· (dlaczego nie czlonk6w?) NSR, NPR, PPS, ZZP i CZZP. Podzial wi�c wedlug 
kry,edöv; narodowych. I dalej stwierdza si�: ,,Poza oboma tymi obozami funkcjo-



444 Reccnzje 

nowalo ugrup°'vanie komunistyczne stanowi<)ce osrodek dyspozycyjny walki klasowej 

(s. 13G). Czyzby wi�c ugrupowania niekomunistyczne ,vedlug autora nie spdnialy 
funkcji osrodk6w dyspozycyjnych walki klasowej? 

Poszczeg6lnc nurty ruchu robotniczego zostaly przcdstawione w spos6b samo
dzielny, bez dostatecznego ukazania wzajemnych stosunk6w. Stosunkowo malo uwagi 
po.swiqcili Autorzy pokazaniu stara11 podejmowanych przez r6zne partie i organiza
cje o praktyczne funkcjonowanie jednolitego frontu ludowego. Brakuje dostalecznej 
analizy konsekwencji tcorii socjalfaszyzmu, kt6ra szczeg6lnie w wc:runkach g6r

nosl<Jskich mia!a znaczenie lak powa:i;ne. 
Wiele uwagi Autorzy poswi�cili pokazaniu v.;alki narodowego socjalizmu z or

ganizacjami robotniczymi, jednaki.e nadmicrnie koncentruj<JC uwagq na konfliktach 

z organizacjami komunistycznymi. Nie zostal przedstawiony w sposöb proporcjo
nalny wysilek hitlerowc6w skierowany na zniszczenie socjaldemokracji. Interc"u
jqce informacje przyniosla ksiqzka o odbudowie i funkcjonmvaniu konspiracy jnych 

form ruchu komunist:,cznego w warunkach rzqd6w hitlerow�kich. Zwröcono u\\"ag<; 
na obejmowanie w picrws;,:ym etapie funkcji kierowniczych przcz grupy zast<;pcze, 
przygotowane na wypadck aresztowania wciesniej dziabjqcych przyw6dc6·,•;, ,top

niowe powracanie starych przyw6dc6w, zwalnianych z aresztöw i oboz6w koncen
tracyjnych, i przystE;powanie przez nich do pracy politycznej, pomimo podpisywa

nia wymuszonej zgody na zaniechanie takich dzialan. Wskazujqc na szerokie wplywy· 
narodowych socjalist6w wsr6d mniejszosci niemieckiej w wojew6dztwie katowic
kim ,v latach wojny, przyczyn tego zjawiska szuka si<; w tyrn, ze ci Niemcy nie 

przezyli bezposrednio totalnej faszyzacji ;:apoczqtkowanej przez Hitlera po prze
iE;ciu wladzy, ze nie zetkncli siq w latach pokoju ze skutkami terroru hitlcrowskie
go, ktory ogarnial Rzesz<; (s. 359). Nie do;;trzega si� jednak akccptacji i fascynacji 
mniejszosci niemieckiej w wojewödztwic katowiskim, podol.mic jak w calcj P,ilsce, 
ideologi:i naroclowego sncjalizmu. 

Ostatnia czc:sc ksi,rtki jest poswiqcona okresowi powojennemu. \V tej czqsci w
tarla si<; r6i:nica mi(:ldzy dziejami ruchu robotniczego a najwazniejszymi przejawami 
historii tych lat na G6rnym Slqsku. W sposöb niewystarczaj<J.CY pokazano wplyw 
lokalnych tradycji na dzieje walk: politycznych, jakie si� wöwczas toczyly. Wydaje 
si�, ze nie zostala tez doceniona konsekwencja prowokacji w PPR w latach wojny 
na terenie G6rnego Sl<Jska, kt6ra przyczynila si� przeciez nie tylko do zdziesi;itko
wania partii w warunkach okupacji, alc wywierala wplyw na ksztaltowanie poli
tyki kadrowej wladz naczelnych wobec rcgionu. W spos6b intercsuj<JCY przedstawio
no wewnt:;trzne zr6i.nicowanie polityczne w PPS, przy prawic caikowitym pn:emil
czaniu wewn�trznych zröi.nicowan ideowych w PPR. 

Omawiana ksiqi.ka dostarcza podstawowej informacji o dziejach ruchu robot
niczego na G6rnym Slc1sku, chociaz nie uwzgl�dnia w stopniu jednakowo wyczcr
pujc1cym wszystkich okrcs6w. Ksiqi.ka rejestruje wszystkie osiqgni�cia w bada
niach nad tym fragmentem dziej6w G61·nego Sl<]_ska, pokazuje jednak zarazem 
te zagadnienia, kt6re wymagajc1 dalszych studiöw frödlowych i dyskusji mctodo
logicznych. B(:ldzie stanowila wazn<} pozycjq dla kaidego intercsujqcego siq prze
szlosci<J tego regionu. 

Wojciech Wrzcsi:iski-

W. Na j du s, POLSKA PARTIA SOCJALNO-DEMOKRATYCZNA GALICJI
I SL}\SKA 1890-1919, Warszawa 1983, ss. 719. 

Stan badan nad clzicjami ruchu robotniczego w zaborze austriackim, j:1kkol
,viek kwestia ta od dawna byla przedmiotem zainteresowania badaczy polskich, 
byl dotychczas niewystarcwj,1cy. Stqd tez z uwag[! nalc:i:y odnotowac pracq 
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W. Najdus. Sposr6d polskich badaczy ruchu robotniczego Autorka byla najbardziej·
przygotowana do opracowania monografii PPSD Galicji i Slqska. Przemawial za tym
nie tylko jej pokainy dorobek nad dziejami ruchu robotniczego na ziemiach pol
skich w okresie zabor6w, ale r6wniez i badania nad dziejami Galicji w okresie
autonomii.

Badania nad dziejami PPSD wymagajq wielkiego wk!adu pracy. Wynika to 
przede wszystkim z faktu, iz partia ta dzialala w warunkach legalnych. Wskutek 
tcgo zakres jej clzialalnosci byl nicZ\vykle szeroki. Obejmowal on bowicm nie 
tylko dzialalnosc politycznc1, ale i dzialalnosc w ruchu zawodowym, sp6ldzielczym, 
kulturnlno-oswiatowym etc. R6wniei. i zacofane stosunki spoleczno-polityczne w Ga
licji powodowaly, ze PPSD musiala podejmowac kwcstie, kt6rc nie miescily si� 
w ramach dzialalnosci polskich partii robotniczycb w pozostalych zaborach. Nie
zalei.nie od tego wiele miejsca w polityce i dzialalnosci socjalist6w polskich w za
borze austriackim zajmowala kwestia narodowosciowa na terenie nie tylko Galicji 
i S!<1ska Cieszynskiego, lecz i w zachodniej cz�sci monarchii habsburskiej, Przedli
tawii. Z kwcsti;:i narodo\vosciowq w scislym zwiqzku pozostawaly stosunki PPSD 
z dzialajqcymi na terenie Galicji Ukrainskq Partiq Socjalno-Demokratycznq i Zy
dowskq Parti& S0cjalno-Demokratyczn<1, na S!qsku Cieszynskim z socjalistami 
czeskimi, a w skali og6lnoaustriackiej z socjalistami niemiccko-austriackimi, odgry
wajqcymi pierwszoplanow;:i rolG w Socja!demokratyczncj Partii Auslrii (SPÖ). 

Szeroki zakrcs dzialalnosci PPSD sprawia, ze baza zr6dlowa niezlx;dna da 
opracowania dziej6w tej partii wymagala czasochlonnych poszukiwan archiwalnych, 
zwlaszcza ze czqsc zbior6w archiwalnych znajduje siq poza granicami kraju. Au
torka wykorzysta!a calosc dostE;pnych dotyczas material6w archiwalnych, kt6re 
znajdujq siq zar6wno na terenie kraju, jak i za granic;-i. Sposr6d tych ostatnich 
szczeg6lne znaczcnie przcdstawiaj.i: Zcsp6l Namiestnictwa w Centralnym Histo
rycznym Archiwum Panstwowym USRR we Lwowie, austriackie zbiory archiwalne 
(Archiwum Administracji, Archiwum Wojny, Archiwum Ruchu Robotniczcgo) oraz 
znajdujqcy siE;: w Antwerpii zesp6l archiwalny MiE;:dzynarodowego Biura Socjali
stycznego. W szerokim zakresie wykorzystano takze bogat;:i publicystykG dzialaczy 
PPSD oraz pras� partyjmi. 

Recenzowana praca posiada konstrukcj� chronologiczn<1 z pewnymi tylko od
stGpstwami. Czytelnik odnosi jednak wrazenie, ze problemy zwü1zane z dzialalnosciq 
PPSD w ostatnich latach przed wybuchem I wojny swiatowej oraz podczas wojny 
potraktowano dosc skrötowo. Duzy ciGzar gatunkowy problem6w, przed ktörymi 
stanefa w tym czasie PPSD, zasluguje na pewno na bardziej dog!Gbn;i analize, 
zwlaszcza i.e okres poprzedzajqcy powstanie partii zostal potraktowany dosc sze
roko (trzy pierwsze rozdzialy). 

Wspomniany wyi.ej szeroki zakrcs dzialalnosci PPSD znajduje odbicic w pracy. 
W. Najdus przeprowadzi!a bowicm wnikliwq analize rozwoju organizacyjnego tej
partii, jej dzialalnosc politycznq, w ruchu zawodowym i sp6ldzielczym oraz kul
turalno-oswiatow<j. Szeroka baza ir6dlowa pozwolila przedstawic nie tylko dzia
]alnosc kierownictwa PPSD, ale i organizacji tercnowych. Odnosi sie: to szcze
g6lnie do orga.nizacji terenowych PPSD w Galicji Wschodniej. Ze wzglqdu na
fakt, ze ir6dla dotyczc1ce dzialalnosci tych organizacji Sc\ w kraju niedostepne,
problem ten nie byl dotychczas prwdmiotem zaintercsowania badaczy polskich.
l\fozliwosc wykorzystania material6w znajdujqcych sie: na terenie Zwic1zku Ra
dzicckiego pozwolila röwniei. Autorcc przeclstawic stosunki PPSD z radykalami
i socjalistami ukrai11skimi oraz jej stanowisko wobec problemu narodowosciowego
w Galicji Wschodniej. Pominit:;tu natomiast niernal calkowicie dzialalnosc PPSD

na obszarze �lqska Cieszynskiego. Niewqtpliwie odmicnne niz w Galicji stosunki
spoleczno-polityczne i naroclowosciowc na tym tcrytorium oraz fakt, iz Slqsk
stanowil odri:bn.:i prowincjG w ramach Przedlitawii, sprawia!y, ze kwestia ta - na
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eo zwraca uwagc; W. Najdus w zakonczeniu rozprawy - wymaga odr�bnego 
opracowania monograficznego. Wymaga to przeprowadzenia dogle:bnej kwerendy 
zrödlowej, zwlaszcza w archiwach ;majdujqcych sh� na terenie Czechoslowacji. Nie
mniej nie mozna calkowicie wyodre:bnic dzialalnosci PPSD na SI<1sku Cieszynskim 
od dzialalnosci na terenie Galicji. W<1tek Slqska Cieszynskiego wyst�puje zresztq 
wielokrotnie w pracy. Koniecznosc wiGkszego uwzgl�dnienia tej kwestii wynika 
nie tyle z faktu, ze obszar Slqska Cieszyi1skiego byl jednym z glöwnych bastionöw 
polskiej klasy robotniczej w zaborze austriackim i tamtejsi dzia!acze socjalistyczni 
wchodzili w sk1ad kieroniclwa PPSD. Röwnie istotne znaczenie w tym zakresie 
przedstawia fakt, ze sprawa 8l<1ska Cieszy11skiego rzutowala w niemalym stopniu 
na stosunki mic;dzy kieronictwcm PPSD a socjalistami czeskimi i niemiecko-austria
ckimi. Wielu cennych informacji na ten temat dostarcza wykorzystany przez Autarke: 
organ socjalistöw cieszy11skich, ,,Robotnik Slqski". 

Duzo miejsca poswie:cono w pracy stosunkom PPSD z SPÖ, zwlaszcza u schlyku 
XIX i w pierwszych latach XX w. W. Najdus przeprowadzi!a doglGbnq analizP, 
,vplywu programu i taktyki politycznej centrali wiedei'lskiej na program i dzia
lalnosc PPSD. Wskazuje przy tym na poprawne stosunki miP,dzy socjalistami pol
skimi a niemiecko-austriackimi (s. 405), mimo :i:e socjalisci polscy od poczc1tku 
s\vojej dzialalnosci silnie eksponow2.li has1o niepodleglosci. Brakuje jednak wy
jasnienia przyczyn tych poprawnych stosunk6w. Nie mozna ich sprowadzac do an
tyrosyj�kiego stanowiska obydwu partii. Zasadniczq przyczynq, jak wydaje sie:, 
byl fakt, i:i: poza terytorium Sl4ska Cieszynskiego nie by1o w monarchii habsbur
skiej narodowych sprzecznosci polsko-niemieckich. Stqd te:i: stosunki mie:dzy socjali
stami polskimi a niemiecko-austriackimi uklada!y si� niemal identycmie jak 
stosunki mic:dzy galicyjskimi politykami konserwatywnymi a niemiecko-austriacki
mi politykami burzuazyjnymi. Nie bez znaczenia bylo röwniez polityczne i finansowe 
poparcic udzielane PPSD przcz socjalist6w niemiecko-austriackich. Wiele intere
suj,icych szczeg616w na ten temat dostarcza nie wykorzystana przez AutorkP, fun
damentalna praca historyka austriackiego, Hansa Mommsena 1. Dcj:i:enia kierow
nictwa PPSD do utrzymania poprawnych stosunk6w z socjalistami niemiecko-au
striackimi rzutowaly na stosunki mif,;dzy socjalistami polskimi a czeskimi. Ujaw
nialo sie: to szczeg61nie w okresie konfliktu miP,dzy partic1 niemiecko-austriackci 
a czesk4 na tle organizacji zwi4zk6w zawodowych, kiedy kierownictwo PPSD 
udzidilo poparcia soejalistom niemiecko-austriackim w ich dqi.eniach do utrzy
mania jednosci ruchu zawodowego w Przedlitawii. Problem ten zostal w ksi4zcc 
potraktowany bardzo marginesowo (s. 525--526). Nie wyjasniono bowiem przekony
wajc1co przyczyn takiego stanowiska kierownictwa PPSD. Niczaleznie od dc1zen do 
utrzymania poprawnych stosunk6w z socjalistami niemiecko-austriackimi i konfliktu 
miP,dzy socjalistami polskimi a czeskimi na Slc1sku Cieszyi"iskim duzy wplyw na 
to mialy stosunki PPSD z socjalistami ukraii1skimi. Konflikt niemiecko-czeski 
aktywizowal bowicm wsr6d socjalistow ukrai11skich grupP, opozycyjnq, nastawionc1 
negatywnie da wsp6lpracy z PPSD. 

Skr6towo przedstawiono takze stosunki mi�dzy PPSD a SPÖ w latach I wojny 
swiatowej. Czytelnik odnosi wrai.enie, ze jedynq przyczymi. zerwania wie:z6w lqcz11-
cych PPSD z centralq wiedenskq bylo wstlc}pienie jej przedstawicieli da Kola Pol
skiego i NKN (s. 577-579). Poglqd ten wzbudza kontrowersje, jesli wezmie sif; 
pod uwag� fakt, i.e socjalisci niemiecko-austriaccy akceptowali lansowane przez
przyw6dcöw PPSD w pierwszym okresie wojny rozwiqzanie austropolskie. Jedno
czesnie stosunki te nie ulegly poprawie po wystqpieniu przedstawicieli PPSD z Kola 
Polskiego i NKN. Wtedy jeclnak PPSD zacz�!a przechodzic na pozycje niepodleglos-

1 H. Mo mm s e n, Die Sozialdemokratie und die Nationalitatenfrage im habs
burgischen Vielvölkerstaat. Das Ringen um die supranationale Integration der 
zisleithanischen Arbeiterbewegung (1867-1907), t. 1, Wien 1963. 
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ciowc. Wydaje siQ wiQc, ze röwnie istotne znaczenie w tym zakresie przedstawialo 
stanowisko socjalist6w niemiecko-austriackich wobec sprawy polskiej. Do konca 
I wojnr swiatowej stali oni bowiem na gruncie zachowania egzystencji monarchii 
hab,burskiej. Stqd tez przcjscie PPSD na pozycje niepodleglosciowe musialo z na
tury rzeczy wywolywac sprzeciw ze strony socjalist6w nicmiecko-austriackich. 

Po:,adto v1ystQpUje wielokrotnie w ksiqzce blqd terminologiczny. I tak dziala
j,\q na ziemiach czeskich partiQ robotniczq okresla siQ jako „Czcsko-Slowacka 
Socja!no-Demokratyczna Partia". Wlasciwa nazwa tej partii brzmi „Czesko-Slowian
ska Partia Socjalno-Demokratyczna" (Ceskoslovenskä strana socialne demokratickä). 
Zastrzezenia moze wzbudzac takze termin „separatysci" uzywany w odniesieniu do 
socjalist6w czeskich i ukraii:tskich. Termin ten uzywany byl bowiem w 6wczesnej 
publicystyce polityczncj i posiadal znaczenie pejoratywne. Bardziej odpowiedni jest 
termin „autonomisci", przyjqty powszechnie w historiografü czechoslowackiej. 

Ogölnie oceniajqc ksiqzkQ W. Najdus nale±y jeszcze raz podkreslic trudnosci, 
przcd jakimi stanG!a Autorka, podcjmuj;;ic siG opracowania tak szerokiego tematu. 
Wiele problemöw zwiqzanych z dzia!alnosciq PPSD wymaga jcszcze opracrw.-ania, 
na eo wskazuje zresztq Autorka w zakonczeniu pracy. Powy:i;sze uwagi wynikajq 
w dui:ym stopniu z faktu, ze ksiqzka obejmuje temat niezwykle obszerny. 

Janusz Gruchala 

\V. H!a d kie w i c z, POLACY W ZACHODNICH STREFACH OKUPACYJ
NYCH NIEMIEC 1945-1949, Zielona Göra 1982, ss. 194. 

Stosunkowo skromnie przedstawia sie:: w polskiej literaturze historycznej doro
hek badawczy dotyczqcy zycia i dzia!alnosci Polaköw w zachodnich strefach 
okupacyjnych Niemiec. Poza liczcjcymi si� juz wynikami badan nad repatriacjq 
ludnosci polskiej po II wojnie swiatowej czy problemem polskich robotniköw przy
musowych w III Rzeszy, ukazalo sie:: niewielc opracowan poswiGconych szkolnictwu 
polskiemu, prasie, organizacjom spo!ecznym i politycznym dzialajqcym w srodo
wiskach polskich na terenie stref okupacyjnych Niemiec: amerykariskiej, brytyjskiej 
i francuskiej. Niema!a jest ju:i; literatura pamiGtnikarska. Wcia,i: pozostaje aktualna 
kwestia opracowania odrc::bnej monografii poswiGconej szeroko pojQtej dzialalnosci 
spoleczno-politycznej Polak6w w Niemczech zachodnich. Wszak tuz po zakoriczeniu 
II wojny swiatowej z 2,5 mln obywateli polskich, znajdujqcych sie:: na terenie 
Niemiec i Austrii, 1,2 mln zylo w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec. 

Z du;i;ym zainteresowaniem przyjmujemy wi�c ukazanie sie:: ksiqzki W. H!ad
kiewicza, ktöra jest Jego rozprawq doktorskq. Mimo zastrzezeri. samego Autora 
dotycz<1.cych braku dostepu do pelnej bazy ir6dlowej, mamy do czynienia z pracc1 
ciekawq, wypelniajqCq pewnq lukQ w zakresie badat'i. z najnowszej historii Polski 

i jakby na czasie. 
Refleksja jest tym aktualniejsza, iz na poczqtku lat 80-tych az nadto byl wido

czny proces oi.ywionej dzia!alnosci polskiej emigracji politycznej i jej przeröznych 
organizacji, ktöre z perspektywy lat 40-tych, 50-tych. a nawet pözniejszych zdawaly 
siq nie miec szans odrodzenia. Ta swoista reanimacja w sensie organizacyjnym 
i pregramO\vym wielu organizacji dziab.jqcych w latach 40-tych w srodowisku 
Polaköw w Niemczech zachodnich i nie tylko tam dowodzi potrzeby prowadzenia 
k01:1pleksowych badan nad polskq emigracjq powojennq. Nie�byt odlegle doswiad
czenia historyczne wskawjq bowicm, zc rcm:niez. cmigracja wywicrala sw6j wplyw 

na proces ksztaltowania siq zycia politycznego Polski po II wojnie swiatowej. Pod

stawowq rolG w oddzialywaniu na kraj oraz we wsp6lpracy z opozycjq politycznq 
odgrywaly partie i stronnictwa emigracyjne, ktorych geneza sü;ga Polski przed-

7 - Sob6tka i/H 
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wrzesmoweJ, by wymieniC:: takie, jak Polska Partia Socjalistyczna (PPS), Stron
nictwo Narodowe (SN), Stronnictwo Pracy (SP), Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) 
oraz powstale tuz po wojnie Stowarzyszenie Polskicl1 Kombatant6w (SPK) i inne. 

W rozdz. I: ,,Zr6i.nicowanie strukturalne wysiedlenc6w polskich", Autor omawia 
kategorie ludnosci, wyr6zniajqc: 1. bylych jenc6w wojennych przebywajc1cych w cza
sie wojny w oflagach i stalagach; 2. by!ych robotnik6w przymusowych (robotnicy 
rolni i przemyslowi), 3. bylych ,vü;i.ni6w politycznych niemieckich oboz6w koncen
tracyjnych; 4. bylych zo!nierzy powstania warszawskiego (oficerowie i szeregowcy 
Armii Krajowej) oraz \vysiedlonq !udnosc cywilm1 Warszawy. Ponadto wyr6i.nia 
takze: 1. bylych zolnicny gen. S. Maczka i I Dywizji Pancerncj oraz Samodzielnej 
Brygady Spadochronowej gen. S. Sosabowskiego, kt6rzy do 1947 r. przebywali 
czasowo na terenie brytyjskiej strefy okupacyjnej Niemiec; 2. bylych zolnierzy 
Narodowych Si! Zbrojnych z Brygady Swic;tokrzyskiej oraz uchodzc6w politycznych 
z Polski po maju 194:5 r. (s. 12). Przedstawiono nastqpnie geografiq skupbk polskich 
wysiedleiicöw, ich warunki socjalno-bytowc i zdrowotne oraz strukturc; zawodowq, 
ilu�trujqc je danymi statystycznymi. 

W rozdz. II: ,.W krqgu odd2;ialywa11. i orientacji", om6wiono problcm opieki 
nad Polakami ze strony organizacji mi�dzynaroclowych, takich jak Organizacja 
Narod6w Zjednoczonych do Spraw Pomocy i Odbudowy (UNRRA) oraz Miqdzyna
rodowa Organizacja Wychodic6w (IRO), kt6re koordynowaly poczynania w za
krcsic repatriacji i emigracji. Przedstawiono dalej stosunek do wysiedlenc6w 
mocarstw zachodnkh i wojskowych wlad.: okupacy jnych sprzy jaj,1cych trwalej 
emigracji, eo bylo zbiezne z politykq cmigracyjnego „rzqdu" polskiego w Londynie. 
Jego emisariusze bardzo aktywnie przeciwdzialali polityce repatriacyjncj prowadzo
nej przez wladzc Polski Ludowej . 

. ,Przejawy aktywizacji polityczno-organizacyjnej w srodowiskach zwolennik6w 
powrotu da kraju" to tytul rozdz. III, w kt6rym ukazano stosunck wysiedle11.c6w 
do repatriacji i kraju, kresl::ic w dalszej CZGSCi r6:i:ne formy i metody dzialalnosci 
politycznej zwolennik6w powrotu do ojczyzny. Podkreslano rolG centrali Szkolnictwa 
Polskiego w Niemczech, kt6ra obok organizacji szkolnictwa polskiego i szeroko 
pojc;tej dzialalnosci oswiatowej sprzeciwiala siG tworzeniu trwalej emigracji. 

W rozdz. IV, .,Konsolidacja polityczna i organizacyjna zwolennik6w trwalej 
emigracji", przedstawiono wysHki na rzecz utworzenia stronnictw polityc,.nych i ich 
porozumienia. Efektem tych poczynan bylo powolanie do iycia Rady Politycznej 
w Niemczech i Zjednoczenia Polskiego, w kt6rego sklad wchodzHo szereg organi
zacji zawodowych, samopomocowych, kulturalno-oswiatowych i sportowych. Do 
rcaktywowanych (z okresu przedwojenncgo) ugrupowan politycznych nalezaly jui. 
wczesniej wymienione: SN, SP, PPS (odlam reformistyczny), sanacyjna Liga Nie
podleglosci Polski (LNP) oraz Stronnictwo Ludowe "Wolnosc". Ze wzglGdu na swe 
w�tcczne przekonania polityczne niekt6rzy clzia!acze byli niejednokrntnie zwüp:ani 
z dywcrsyjno-szpiegowsk<1 dzialalnosciq mocarstw zachodnich przeciwko Polsee. AutOL' 
obok prezentacji llnii polityc,.nej poszczeg6lnych ugrupowaii i toczonych w nich 
walk frakcyjnych krcsli w przypisach sylwetki czolowych dzialaczy emigrncyjnych, 
kt6rych rodow6d polityczny tlumaczyl w pewnym sensie ich zaanga.:owanie i po
stawy. Lektura tego interesujc1cego rozdzialu pozostawia pewien niedosyt, gdyz. 
Autor jedynie naszkicowal ciekawy obraz zycia spoleczno-politycznego wychodic6w 

polskich sygnalizujqc szereg kwestii wymagajc1cych dalszych, pogl�bionych badan. 
W ostatnim rozdziale „Eiekty poczynari. wysiedlel'1c6w polskich" om6wiono sy

stem szkolnict\va polskicgo, dajqc charakterystykG srodowiska nauczycielskiego. 
Dose ozywionc bylo zycic kulturalno-oswiatowe, naukowe spo!ecznosci polskiej 
w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec. Dzialaly szkoly, �wietlicc obozO\ve, 
biblioteki, teatry. Powolano da zyciu zwi:Jzki literackie, artystyc.:nc i naukowe

0 
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aktywnie pracowaly organizacje mlodziczowe sportowe. Prowadzono na szerokq 
skalG dzialalnosc duszpasterskc1. Na szczeg6lne podkreslenie z.asluguje rozlegly ruch 
wydawniczy ksiqi:ek, podn:cznik6w i czasopism. 

Prowadzona ai; do 1950 r. akcja repatriacyjna sprawila, i:i: na og6lnq liczbc; 
1,2 mln polskich wysicdle11c6w do kraju powr6cilo 74°/o. Oznaczalo to w efekcie 
znaczne ograniczenic dzialalnosci tych, kt6rzy pozostali na emigracji. 

Ksiqzk� zaopatrzyl Autor w wykaz skrötöw oraz indcks nazwisk, a takze 
streszczenia w j�zykach niemieckim i angielskim. Tq wartosciowq pozycj� mozna 
polecic nie tylko badaczom zagaclnicii polonijnych i cmigracyjnych. szkoda tylko, 
:i:c wydano jq w ma!ym nakladzic 300 ·,--. 50 egz. 

Janusz M. Kupczak 

M. Iwan e k, ZYCIE POLITYCZNE I SPOLECZNE W KOTLINIE ,JELENIO
GÖRSKIEJ 1945�1949, Jelenia G6ra 1982, ss. 134. 

Powojenna historia Dolncgo Sh1ska ma ju:i; swoj,1 bogat.1 literatur�. Sq to 
prace dotyczqcc wyhicznic tego terenu, jak tez odnosz<jce siE; da cal:ych ziem 
odzyskanych, w kt6rych Dolny Slqsk nie jest i nie moi:e byc przeciei pomijany. 
Wreszcie nie brak tei publikacji, ktörych autorzy zajmujq siG tylko c�scia, daw
nego \\·oj. ,\Toclawskiego. W ostatnich trzech latach ukaza!y siP. dwie prace na 
temat r,rzcmian gospodarczych i spolccznych w rejonie sudcckim. w tym tez w pow. 
jcleniogurskim 1. Trzeci,1 publikacjq odnoszcJCcl si� juz: tylko do Kotliny .Jeleniog6r
skicj (praktycznie Jelenicj Göry i pow. jeleniog6rskicgo) jest omawiana praca. Trze
ba zaznaczyc, ze zagadnienia. kt6rc porusza Autor, byly juz przedmiotem badan pro
wadzonych przez M. ürzcchowskicgo. B. Pasierba i A. Kowalik. Autor podj:1l: 
siE; wiE;c zadania bardzo ombitncgo i trudnego 

W dotychczasowych badaniach nad problematykq spoleczno-politycznq zwracano 
uwagE: na sprawy calego regionu clolnos14skiego. Sytuacja w poszczeg6lnych powia
tach ulegla silq rzeczy koniecznym w takich wypadkach uogolnieniom. Warto pod
kreslic trafnosc decyzji Autora, by przedmiotem pracy stal:y si� zagadnienia poli
tyczne i spoleczne z terenu pow. jcleniog6rskiego. Sam Autor jednak nie uzasadnia 
specjalnie tego wyboru, zwraca jedynie uwag�, i:e dotc1tl problematykt:: jeleniog6rsk� 
traktowano „jako ilustracjq pcwnych bardziej og6lnych proccs6w" (s. 7). Trzeba 
wszaki:e zaznaczyc, i:e powiat tcn byl, obok pow. bystrzyckiego, kamiennog6rskiego, 
klodzkiego i walbrzyskiego, wyjc1tkowym przypadkiem na mapie Dolnego SI:,iska . 
Na wyj:,itkowosc t� skladaly si(; trzy podstawowc czynniki: brak zniszczen wo
jennych, uprzemyslowienic i znaczna liczba ludnosci niemieckiej, wsr6d kt6rej 
przyszlo zyc pierwszym osadnikom. Czynniki tc mialy niebagatelny wplyw na 
przebieg proces6w migracyjnych, gospodarczych, spolecznych i politycznych. 

Autor si�gnc1l do ir6del archiwalnych wykorzystujqc wszystko to, eo siE: z tych 
lat zachowalo w skladnicach akt partii i stronnictw politycznych. Uzupelnil swc1 
wiedzG o znajomosc prasy dolnosl4skicj i, eo bardzo woi:ne. nie pominql relacji 
i wspomnicn dzialaczy polityc:mych. starajc1c sie; przy tym unikac zawartych 
w nich sqd6w subiektywnych. 

Mimo mnogosci przekaz6w ir6dlowych zadanie, jakicgo podj<jl sie; Iwanek, 
bylo niezmiernie trudnc. Kto choc raz zetkm1l siG z wykorzystanymi przezen 

1 E. K o s c i k, Osadnictwo wiejskie w poludniow11ch powiatach Dolnego Slqska 
w latach 1945-1949, Wroclaw 1982; J. K o c i s z e w s k i. Zasicdlanie i zagospodaro
wanie Dolnego Slqska w latach 1945-1949 ze szc;:ego[num uwzgli:dnicniem regionu 
.sudeckieDo, Wroclaw 1983. 



450 Recenzje 

zrödlami, pamiQta, ze zawierajq one najczQsciej informacje ogölnikowe, uniemozli
wiajc1ce mimo najszczerszych chQci powiedzenie czegos wi�cej o tym, kim byli 
dzialacze tamtych lat, jakie byly tematy zebran, poglqdy wyrazane nie tylko przez 
organizatoröw zycia politycznego, a przede wszystkim przez czlonköw organizacji 
politycznych itd. Trudnosci te wiele razy sygnalizuje Autor w swej pracy. Zatem 
niedosyt, jaki odczuwamy podczas jej czytania, powstal nie z winy piszqcego. 

Na podkreslenie zasluguje starannosc i ostroznosc, z jakq Autor podchodzi da 
zrödel, gdy idzie o weryfikacj� zawartych w nich informacji. Pisz&C o pierwszej
fazie osadnictwa w drugim pölroczu 1945 r. okresla jq Autor jako „raczej zywiolo
Wq" (s. 15). W tym wypadku ostroznosc ta jest najzupe!niej niepotrzebna. Procesy 
osiedle11cze w tym okresie byly w istocie :i:ywiolowe, niczym nie hamowane. Zlozylo 
si<: na to wiele przyczyn, takze i zachQty z.e strony partii i stronnictw poHtycznych, 
zc wymieniG tylko haslo odezwy KC PPR, CKW PPS, NKW SL i ZG SD z kwiet
nia 1945 r.: ,,Idicie smiaio na Zachöd. Podchwytujcie inicjatyw� Zwü1zku Samo
pomocy Chlopskiej i w sposöb zorganizowany wyruszajcie w drogQ" 2• 

Trudno zgodzic siG z pogl&dem Autora, :i:e akcj� uwlaszczeniowq podj�to dla 
powstrzymania odplywu osadnik6w. W istocie rzeczy dzialania te zmierzaly do 
normalizacji stosunköw wlasnosciowych na ziemiach odzyskanych. Do tego momentu 
osadnik byl tylko ui:ytkownikiem gospodarstwa, nie jcgo wlascicielem, a wi�c nie 
m6gl nim swobodnie dysponowac. Uw!asz:czenie bylo bardzo potrzebne ze wzgl�
d6w gospodarczych, spolecznych i politycznych. Dotychczasowy stan nie sprzyjal 
bowiem wiQkszemu zainteresowaniu produkcjq rolnq, zwlaszcza jej intensyfikacjq, 
jak r6wniei: wszelkimi inwestycjami gospodarczymL Przcci&gal si<: proces stabili
zacji osadnictwa i dlui:sze utrzymywanie takiej sytuacji prawnej stwarz.alo podatny 
grunt dla plotek gloszqcych, ze ostatecz.ne uregulowanie praw wlasnosci jest celowo 
odwlekane w zwi&zku z majqcq nastqpic wkrötce kolektywizacjq. Mimo tego nie 
zauwazono, by mialy miejsce wypadki opuszczania gospodarstw z powodöw, kt6re 
wymienia Autor. Plotki nie wywolaly takze paniki i dezorganizacji zycia gospodar
czego i spolecznego. Utrudnialy niewqtpliwie pracQ politycznq i skutecznie sialy 
zamQt w sferze przekonan politycznych znacznej cz�sci spolecze11stwa. Powody 
opuszczania gospodarstw by1y wiQC w rzeczywistosci inne. Osadnicy, ktörzy opusz
czali ui:ytkowane przez siebie gospodarstwa, z reguly nie rnieli powazniejszych 
zamiaröw osicdlania siG na stale na ziemiach odzyskanych. Zostawiali gospodarstwa 
najczQsciej spustoszone, utrudniai&C swym nast�pcom zagospodarowanic si� w no
wym micjscu zamieszkania. Wymieniano tak:i:.e inne powody wyjazd6w, a wsröd 
nich najcz�sciej trudnm;ci w zagospodarowaniu si�. Dotyczylo to zwlaszcza tych 
osadnik6w, ktörzy obj�li gospodarstwa na tercnie görzystym. Zla gleba, koniecznosc 
stosowania innych metod uprawy i z reguly mala powierzchnia tych gospodarstw 
(przewaznie dzialki robotniköw lesnych) zniechE:caly do dalszej pracy. W 1945 r. jako 
zasadn:czy pow6d rezygnacji wymieniano obecnosc Niemcöw. Niezadowolenie i oba
wy budzi1 widok dui.ych grup Niemc6w powracajqcych do kazdej osady. Powodo
walo to uczucie niepewno�ci u osadnik6w i niewiary \V pozostanie na stale na 
ziemiach odzyskanych. Zjmvisko rezygnacji z gospodarstw, sporadyc;me jeszcze 
w 1945 r., nasililo siQ w l<1tach 1946-1949. Wöwczas to zaczE:lY pojawiac sie: nowe 
powody rezygnacji. Wielu osadnik6w z pracq na roli zetknQlo siP, po raz pierwszy. 
Ch�tnych do obj�cia gospodarstwa rolnego bylo wiclu. Szczeg6lnie decydowalo 
w tym wypadku przeswiadczenie o lzejszej i intratniejszej pracy w rolnictwie 
nii. w przemysle. Wreszcie trzeba powiedziec, ze wysiedlenie Niemc6w spowodowalo 
now& falG rezygnacji z gospodarstw tych osadnikow, ktörych pozbawiono w ten
sposöb sily roboczej. NajczQsciej bowiem osadnicy ci nie posiadali zadnych kwali-

! H. R y b i c k i, Powstanie i dzia!alnosc wladzy ludowej na zachodnich i p6l
nocnych obszarach Polski 1945-1949, Pozn;:,li. 1976, s. 179. 
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fikacji do pracy na roli. W pow. jeleniog6rskim odsetek gospodarstw opuszczonych 
byl jednak bardzo niski. Do pa.zdziernika 1948 r. zwolnilo si� w ten spos6b tylko 
71 gospodarstw na og6lrn1 ich liczb� 4676, tj. 1,50/o. Da- konca tegoz roku dalsze 
32 gospodarstwa zostaly opuszczone i tylez odebrano osobom nie posiadajqcym 
kwalifikacji do pracy w rolnictwie i niewlasciwie je uzytkuj<jcym 3

• W sumie bylo 
to 135 gospodastw, tj. okolo 3°/o. 

Dodac tez nalezy, ze wydanie orzeczenia o akcie wlasnosci nie konczylo prac 
uwlaszczeniowych. Dopiero wpis do ksi�gi hipotecznej ostatecznie czynil dotych
czasowego uzytkownika gospodarstwa jego pelnoprawnym wlascicielem. 

Jeszcze jedna drobna uwaga. W tabelach przyjc:lo siE: oznaczac brak informacji 
kropkq, Autor poczynil w swej pracy odst�pstwo od tej reguly (tab. 1, s. 26). 

Praca M. Iwanka ma duze walory poznawcze, nie ograniczajqce si� tylko do 
regionu jeleniog6rskiego. Pokazuje, w jaki spos6b toczylo sie: zycie polityczne na 
mniejszym terenie ni:i: wojew6dztwo i w mniejszej instancji niz wojew6dzka, gdy 
idzie o struktur� organizacji politycznych. Utrwala wydarzenia i wysilek dzialaczy 
politycznych lat 1945-1948, eo jest tym wazniejsze, ze ukazala si� w okresie, gdy 
w partii i obu stronnictwach dokonuje si� obrachunk6w z przeszlosciq i tworzy 
programy na przyszlosc. 

Etzbieta Koscik 

J. K o c i s z e w s k i, ZASIEDLANIE I ZAGOSPODAROW ANIE DOLNEGO
SLASKA W LATACH 1945-1949 ZE SZCZEGOLNYM UWZGLE;DNIENIEM REGIO
NU SUDECKIEGO, Wroclaw 1983, ss. 193. 

W ossolinskiej serii „Monografie Sl<1skie" ukazala si� kolejna praca dotycz;ica 
historii Dolnego Slqska w latach 1945-1949, kt6rej autorem jest J. Kociszewski. 
Publikacja ta dotyczy zwlaszcza powiat6w sudeckich okreslanych jako region su
decki. 

Dlugi u nas cykl wydawniczy zawinil, ze we wst�pie znalazlo si� stwierdzenie, 
jakoby byla to picrwsza publikacja dotycz:;ica os:adnictwa i zagospodarowania 
Dolnego Sl<1ska w pierwszych latach powojennych (s. 21-22). Wiosnq ubieglego 
roku to samo wydawnictwo wypu.scilo na rynek ksi�garski dwie prace, kt6re 
w spos6b analityczny przedstawiajq niniejszq problematyk�. Prace E. Koscik 
i F. Kusiaka 1 wypelnily luk� w naszej historiografii na temat migracji ludnosci 
polskiej na ziemie odzyskane po II wojnie swiatowej. Dolny Slqsk rzeczywiscie 
nie posiadal doti:id opracowan dotyczqcych teren6w wiejskich, a problematykq tel 
zajmowano si� w kilku artykulach bqd.z okazjonalnie przy przedstawianiu zagadnien 
politycznych, osadnictwa wojskowego czy migracji ludnosci niemieckiej. 

Praca J. Kociszewskiego oparta jest gl6wnie na zr6dlach archiwalnych, eo 
stanowi jej niezaprzeczalny walor. Autor si�gnql do akt zgromadzonych w Archi
wum Akt Nowych w Warszawie. Zbyt slabo wyzyskal jednak materialy przechowy
wane w WAP we Wroclawiu, a zaslugujq one na szczeg6lnq uwagE:. Zr6dla z AAN 
pomagajq w zdobyciu rozeznania w calosci polityki migracyjnej i gospodarczej 
panstwa. Pelny wglqd w zagadnienia regionalne mozna osiqgnqc dopiero po prze-

8 Wojew6dzkie Archiwum Panstwowe Wroclaw, Urzqd Wojew6dzki Wroclawski 
(dalej UWW), XIX/11, bp. Sprawozdanie Panstwowego Banku Rolnego Oddzial we 
Wroc!awiu z dzialalnosci za m-c pazdziernik 1948 r.; tamze, UWW IX/132, bp, 
Dane statystyczne dotycz<JCe osiedlen, zrzeczen, odbioru i wyczekuji:icych na gospo
darstwa i dzialki za 1948 r. 

1 E. K o s c i k, Osadnictwo wiejskie w poludniowych powiatach Dolnego Slqska 
w latach 1945-1949, Wroclaw 1982; F. Ku s i a k, Osadnictwo wiejskie w srodko
wych i p6lnocnych powiatach Do!nego Slqska w latach 1945-1949, Wroc!aw 1982. 
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studiowaniu archiwali6w zgromadzonych w archiwum wroclawskim czy archiwach 
terenowych w Lubaniu, Jeleniej G6rze, Walbrzychu i Klodzku. Do tych ostatnich 
jcdnak Autor nie dotarl, podobnie zresztq nie wykorzystal akt Ccntralncgo Archi
wum '\Vojskowego i Archiwum Historii Partii w Warszawie. 

Przy okazji jcszcze jedna uwaga. Wydzialy Osiedlenczy, Spolccwo-Polityczny, 
Przcmyslu i Handlu, Odbudowy nie sq samodziclnie funkcjonujqcymi zespolami 
w Wojew6dzkim Archiwum we Wroclawiu, lecz stanowiq cz(;sci zespolu UrzE;du \Vo
jcw6dzkiego_ 

Jcsli chodzi o wykorzystanq przez Autora litcratun;, to pominiqta ;wstala praca 
A. Ogrodowczyka, jcdyna jak dotqd publikacja wyczerpuj,ico omawiaj4ca roh�
i udzial zolnierzy WP w zasiedlaniu i zagospadarowaniu Dolnega Shjska !. 

Autor poslugiwa! si� przede wszystkim metodami ekanamicznymi i ekonumiczno
-geograficznymi. Omawianc w pracy zagaclnicnia majq takze aspekl historyczny, 
wymagajqcy stasowania mctod wlasciwych badaniom historycznym. Wprawdzie 
Auto1· zdaje sobie sprawq z koniecznosci identyfikowania, selekcjonowania i wza
jemnego por6wnywania :i.r6del zwlaszcza statystycznych, ale wykazal w tym wzgl�
dzie pewmi nieporadnasc i za mah1 ostro:i:nosc. Zbyt doslownie i latwowiernie przyj
muje dane zawarte w nie publikowanych zestawieniach statystycznych. Ju:i. pobie:i:na 
analiza tych i.r6del pozwala wykryc ich czGst.-i niewiarygodnosc, niekampletnosc 
i wewnGtrzne sprzl!cznosci. Samo wyliczenie zabieg6w, kt6re nalezy przeprowadzic 
przed ich wykorzyslaniem. nle wystarcza, czytelnik oczekuje oceny przydatnosci 
tych i.r6del da dalszych badai'i, dowadu na to, :i:e Autor rzeczywiscie z powodzi 
danych liczbowych wybral te, kt6re byly, jcgo zdaniem, najbardziej zbli:i:one do 
rzeczywistosci. Warto przy tym pamiGtac, ze osadnictwem zajmowaly si� roz.ne 
urzGdY (Ministerstwo Aclministracji Publicznej, potem Ministerstwo Ziem Odzyska
nych, \Vreszcie Panstwowy Urzqd Repatriacyjny, Wojew6dzkie UrzQdy Ziemskie, 
Ur:a;dy Wojew6dzkie i ich odpowiedniki w powintach, opr6cz tcgo woj,;ko, Zwüp:ck 
Samopomacy Chlopskiej, komisje osiedlencze, slowem ka:i:dy, kto posiadal w6wczas 
chocby namiastk� jakiejs wladzy). w tej sytuacji nie moglo byc mowy o scen
tralizowanym systemie informacji, eo zresztq w spos6b a:i: nadto wyrainy widac 
przy dokonywaniu por6wnan danych wyjE;tych z akt pozostalych po tych ur�dach. 
Przyk1adem niech bGdzie ocena mozlhvosci osiedleüczych wedlug rozeznania, jakie 
w lutym 1946 r. posiadalo Ministerstwo Ziem Odzyskanych, Wojew6dzki Urz1d 
Ziemski i Panstwowy Urzc1d Repatriacyjny we Wroclawiu •. 

Niezrozumialq rzecz,J jest poslugiwanie si� przez Autora starq terminologi,i 
okreslajqcq charakter migracji i grupy ludnosci naplywowej, wyjGt<l ze slownictwa 
lat 1945-1949. Autor nie dostrzegl dyskusji, jaka ad kilku lat toczy siG wok6l 
problemöw zwiqzanych z wprowadzeniem nowego nazewnictwa, w sposob bardziej 
precyzyjny oddajqcego charakter zjawisk, na kt6re wskazuje. 

W toku tej dyskusji zarysowaly siE; wprawdzie pewne r6znice zdan., lecz gene
ralne zasady klasyfikacji i terminy zostaly juz ustalone. Powolywanie siG na 
K. Kerstenow<1 (s. 14 i 88), badacza. kt6ry w tej mierze mial i ma wiele do po
wiedzenia, nie sklonilo J. Kociszewskiego do ustosunkowania si� do wynik6w dys
kusji, a winien byl to uczynic nawet w6wczas, gdy Mu one zupclnie nie adpo
wiadaly.

Prace z zakresu llistorii gospodarczej czy ekonomii znacznie trudnicj trafiajq 

2 A. 0 g r o c1 o w c z y k, Zolnierze Wojska Polskiego na Slqskit Opo/Rkim i Dol
nym 1945�1948, Opale 1978. 

8 Wojew6dzkie Archiwum Panstwo\ve wc Wroclawiu (dalej: WAP Wroclaw),
Pai1stwowy Urz;:id Repatriacyjny (dalej: PUR) 6-l, "· 137_. Zestawienic chlonnosci 
Dolnego Slqska na dzieti 1 II 1946 r_ obliczonej na po::lstawie danych z inspektora
t6w o�adnictwa PUR, !\Iinisterstwa Ziem Octzyskanych i ,vajew6dzkicgo UrzGdu 
Zicmskiego. 
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do masowego czytelnika gl6wnie z powadu specyficznega jQzyka, jakim Sq pisane. 
Ksiqzki J. Kociszewskiego nie czyta sie latwa takze i dlatega, ze wiele w niej jest 
niejasnasci, zawilasci stylistycznych i skr6t6w myslowych. Nierzadko trudna od
gadnqc, eo Autor mial na mysli (np. 12-14 wiersz od g6ry na s. 93, na s. 44 
trzcba zgadywac, a kt6rq wojnq Autorowi w tym mamencic chodzi). Trudna daciec, 
w jaki spos6b spadek liczby malzenstw w Rzeszy ma zaswiadczyc i zilustrowac 
twicrdzcnie o spadku nasilenia ruch6w migracyjnych w regionie sudeckim (s. 28). 
Wreszcie na s. 110 niejasna jest sprawa likwidacji pewnych przedsiebiarstw. panie
waz nie bylo zbytu na ich produkty. Jako przyklad podaje Autor fabryke papy 
\•; Z;,ibkowicach, kt6ra jednak miala w6wczas zapewniony zbyt chociai;by w pa
wiatach sqsiednich. Niejasnosci S<J. tez w ostatnich trzcch akapitach na s. 87; na 
pocz:.itku pisze Autor o pelnym zasiedlcniu wsi regianu sudeckiego, by nizej stwier
clzic, i.e liczba ludnasci rolniczej osiqgne!a poziom nizszy nii. przcd wojm1. Sprzecz
nosci te daj;,i sie wyUumaczyc w prosty spas6b, mianawicie mniejsz;:i liczebnasciq 
polskich rodzin gospodarczych niz nicmieckich. Nieznane pozostaje miejsce infor
macji Autora, jakaby struktura ludnosci naplywowej wedh1g pachadzenia terytarial
nego w zachodnich powiatach regionu przedstawiala �ie jak 2:1 na rzecz ludnosci 
przybylej z zachodu Europy w stosunku do pozostalych grup ludnosci naplywowej. 

Nuiq czytelnika bardzo liczne powt6rzenia. Autor wraca da wielu kwestii jakby 
ad poczqtku (par. s. 29 i 32, s. 59 przyp. 83 i s. 71 przyp. 148, s. 66 przyp. 124 i s. 81 
przyp. 189, s. 108, 109 i s. 113, 114, s. 118, 120 i 81, s. 48 i 85). Liczne powt6rzenia 
znalazly siG \V ostatnim rozdziale, a sprzyjal ich powstaniu niew1asciwy uklad 
tresci wewmitrz tej czE;:sci pracy. 

W publikacji J. Kociszewskiego znalezc mo:i:na kilka slylistycznych potkni<;c. 
Razi ui.ywanie terminu „niedoludnienie", ulubionego okreslenia zr6del z lat 1945 
i pöznicjszych. 

Trudna czytelne sc1 tabele, a ich tytuly nie zawsze sq wyslarczaj<jca precyzyjne 
(np. tab. 9, s. 39). Sporo trudnosci sprawiajq czytelnikowi inne adstGpstwa od 
ogölnie przyjetych zasad kanstrukcji tabeli. Brakuje z reguly informacji o pocha
dzeniu danych, kt6re najczQsciej slu:i:yly za podstawG obliczen wlasnych Autora. 
Poznajemy jq zazwyczaj kilka tabel wczeiiniej, np. przy tab. 9 na s. 39 Autor 
odsyla czytelnika do tab. 6 na s. 33, przy tab. 5 na s. 33 odsyla do tab. 1 na s. 28 itd. 

Zastrze:i:enie budzi sposöb paslugiwania siG przypisami i stosowanie ich nie 
zawsze tarn, gdzie Sq niezbGdne, a podawanie w przypadkach zupelnie tega nie wy
magajqcych. Dzieje siG tak we wspamnianym juz przeze mnie fragmencie datyczq
cym struktury ludnosci naplywowej wedlug miejsca pochodzenia w powiatach za
chodnich regionu, gdzie brak koniecznego przypisu; opatrzono nim natomiast 
clcfinicje demografii (s. 10, przyp. 16). 

Na s. 105 powaluje siQ Autor na ok6lnik nr 143 wydany przez Ministerstwa 
Pn:emyslu i Handlu, w przypisic zas odsyla Autor czytclnika do inwentarza 
zcspolu MPiH. Inwentarz nie jest przecie:i: zr6dlem, ktörc latwo mazna znalezc 
w aktach ministerstwa bqdz w wydawanym przcz nie zbiorzc obowüizujqcych 
zarz;:idzcn. 

Wypada jeszcze zwr6cic uwagG Autora, ze w 1945 r. Stanislaw Piaskowski nie 
pelni! w woj. wroclawskim funkcji wojewady, lecz pelnamocnika okrqgowego rz.qdu 
RP w okregu II (tj. na Dolnym Sl;:isku). Wicewojewodq by! w woj. kieleckim 
jcszcze przed przybyciem na ziemie odzyskane (s. 49). 

Dotkliwym brakiem omawianej pracy jest brak wykazu skr6l6w i symboli. 
Zglaszone wyi:ej zastrzczenia odnoszc1 siQ do metody pracy badawczej. Lektura 

biijzki nasuwa opr6cz tego szereg uwag merytorycznych. 

Mimo zapowiedzi Autora i wbrew bogatemu wykazowi literatury, dotyczqcej 
taki.c innych rcgionöw ziem odzyskanych, element6w komparatystycznych jest 
niewil'le. Najczesciej odwolujc siG J. Kociszewski da poröwnan z terenu Dolnego 
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Slqska. Interesujqce byloby jednak szersze niz reprezentowane w pracy spojrzenie 
na omawianq problematykQ. Nie mozna nie zgodzic siQ z Autorem, ze region su
decki zajmuje na Dolnym Slqsku miejsce szczegölne pod wzglE:dem warunköw 
rozwoju i specyiicznego przebiegu przemian demograficznych i gospodarczych. Po
dobna rola przypadla Dolnemu Slc1skowi w ramach calych ziem odzyskanych, eo 
jeszcze mocniej podkresla specyfikE: powiatöw sudeckich, tym razem w ramach 
wit.;kszego juz terytorium. 

Falszywe w swietle zr6del jest twierdzenie Autora, jakoby w zachodnich powia
tach regionu bylu mniej gospodarstw o powierzchni ponad 100 ha niz w pcv;iatach 
srodkowych i wschodnich. W rzeczywistosci bylo dokladnie odwrotnie, i tak 
gospodarstwa te w pow. bystrzyckim stanowily 0,40/o og6lu gospodarstw, w pow. 
klodzkim - 0,80/o, walbrzyskim - 0,6 0/o, w pow. kamiennogörskim - O,G"!G, 
w pow. jeleniogörskim - 0,70/o, a w zachodnich powiatach: lubar'i.skim - 1.0'':'1,, 
lw6weckim - 0,7°/o i zgcrzeleckim - 1,10/o'. Zastanawia tez, skqd Autor wziql 
dane, na ktörych podstawie dokonal swych wyliczen. Nie zawiera ich przeciei. 
cytowany przezer'i. 522 tom Statistik des Deutschen Reichs, lecz dopiero tom 560. 
Wreszcie suma gospodarstw podana przez J. Kociszewskiego jest blQdna. W regicnie 
w 1939 r. bylo 38 641 gospodarstw na wsi, a jesli uwzgl�dnic gospodarstwa w po
wiatach miejskich, to liczb� t� nalezy powiGkszyc o 438 gospodarstw, eo daje w su
mie 39 079 gospodarstw, a nie 34 150 (s. 36). 

W pierwszych powojennych Iatach genezG ostro zaznaczajc1cej siE: dysproporcji 
mi�dzy popytem a podazq sily roboczej w niekt6rych galQziach przemysiu widzi 
Autor w tym, ze w Polsee mi�dzywojennej byly one slabo rozwinir;te b<1dz w ng6lc 
ich nie bylo. Jest to jednak tylko jedna z przyczyn, kt6re wywolaly trudr.osci 
z zapewnieniem przemyslowi regionu wystarczajc1cej liczby fachowc6w. Zas.idniczc 
powody tkwily jednakowoz w tym, ze na ziemie odzyskane przybywala zwlaszc.:a 
ludnosc z rolniczych i slabo zurbanizowanych teren6w Polski mi�dzywojcnnej Lu
dnosc wiejska wobec wyczerpania sit: mozliwosci osiedlenczych na wsi zamieszki
wala miasta. Poza tym w latach powojennych, wobec poc2c1tkowo duzych mozliwosci 
wyboru miejsca osiedlenia, zarysowalo si� jeszcze inne zjawisko. Ludnosc wiej:;ka 
CZE:Sto zupelnie swiadomie wybierala miasto i prac� w przemysle w pn:eko�aniu 
o lzejszej pracy niz w rolnict wie. I odwrotnie, ludnosc miejska ubiegala siq o przy
dzial gospodarstwa na wsi, gdyz wyobrazala sobie prac� na roli jako li:ejszq,
a ponadto trudnosci aprowizacyjne sprawialy, ze ch�tniej wybierala wies na miejsce
swego stalego pobytu. Niemalo tego rodzaju wypadköw znaleic mozna we wsiach
dolnoslqskich, co zrcsztq rychlo okazalo si� przy przcprowadzaniu weryfikacji kwa
lifikacji zawodowych osadnik6w wiejskich, jaka poprzedzila rozpocz�cie akcji
uwlaszczeniowej. Naturaln.:i reperkusjq takiego stanu rzeczy byly trudnosci z za
pewnieniem przemyslowi wykwalifikowanych pracownik6w.

Piszqc o planie przesiedlen opracowanym przez RadE: Naukowcl cUa Zagadniei'1 
Ziem Odzyskanych naleialo wspomni1:cc o innym bardzo istotnym zalozeniu, ktöre 
uwzgl�dnialo po8tulat zgloszony przez R. Bulawskiego podczas I sesji Rady. Bulav,·
ski uwazal mianowicie, zc osadnicy powinni byc kierowani do okolic, w kt6rych 
warunki glebowe, klimatyczne i topograficzne byly podobne do warunk6w v,; po
\viatach, sk.:id pochodzili, a w kazdym razie nie gorsze s. Nie byla to, wbrew pozo
rom, sprawa bez znaczema. Juz w okresie, o ktörym mowa, daly si� pornac pler•:,�;:e 

skutki odst�pstw od tej zasady. Odst�pstwa byly zresztq nie zamierzone i musialy 

4 Gemeindestatistik. Ergebnisse der Volks-, Berufs-, und landwirtschafr:ichen 
Betriebszählung 1939 in den Gemeinden, z. 4: Provinz Schlesien, Berlin 1943, �. 4; 
Statistik des Deutschen Reichs, t. 560; Landwirtschaftliche Betriebszählung, Eilifii
hrung Zahl und Fläche der Betriebe Besitzverhältnisse, Berlin 1943, s. 248-251. 

� R. B u l a w s k i, Prob!emy osadniczo-przesiedleficze Ziem odzyskanych (I Scsja 
Rady Naukowej dla Zagadniei1 Ziem Odzyskanych, 30 VII-1 VIII 1945 r., z. 2, 
Krakow 1945, s. 8-21). 
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powstac w warunkach osadnictwa zywiolowego. Osadnicy, gospodaruj<JCY na tere
nach g6rskich przed wyruszeniem na ziernie odzyskane i nastGpnie osiedleni na ni
zinach, nie mieli takich klopot6w z przestawieniem siG na nowe metody uprawy 
ziemi, jak pochodz<JCY z teren6w nizinnych, a osiedleni w g6rach. Niemoznosc po
radzenia sobie w nowych warunkach klimatycznych, topograficznych i glebowych 
spowodowala niemah1 liczbG zrz eczen z gospodarstw. Jak wykazaly badania 
B. Chmielewskiej, przeprowadzone w piGciu wsiach woj. zielonog6rskiego, osadnicy
pochodzqcy z g6rzystych obszar6w nie unikrn;)i trudnosci adaptacyjnych w nowym
srodowisku geograficmym teren6w nizinnych. Objawialo siG to zlym samopoczu
ciem, wystGpowaniem pewnych schorzell. ukladu krc1zenia i innych, na kt6re dotc1d
nie cierpieli, a takze tGsknot<1 za krajobrazem, do kt6rego przywykli przed przy
byciem na ziemie odzyskane 6. Analiza planu pod kqtem widzenia przydatnosci 
osadnik6w do potrzeb regionu i zapewnienia im wlasciwych warunk6w pracy przy 
niedostrzeganiu tak, zdc1waloby siG, banalnych spraw zwi<1zanych z ich samopo
czuciem fizycznym i psychicznym jest zuboi:eniem problemu osadnictwa w og6le. 

Nie nalezy wrcszcie widziec braku szans powodzenia realizacji planu przesie
dleü w zbyt daleko id;icych r6i.nicach mü:dzy powiatami kolonizujqcymi a kolo
nizowanymi. Zasadniczym powodem bylo to, :i:e zostal on przckazany do realizacji 
dopiero wio�nq 1946 r., a wiGc w6wczas, gdy bylo stanowczo za p6ino na jakiekol
\viek pr6by przeksztalcenia zywiolowego osadnictwa w planOW<l, zorganizowanc1 
akcjG. PrawdG m6wi<}c byly to wysi!ki sp6inione juz w6wczas, gdy dojrzewala 
koncepcja S. Pietkiewicza i M. Orlicza. 

Wzmo:i:ona akcja osiedlei1cza, jakq obserwujemy w powiatach poludniowych, 
wynikala przede wszystkim z ich atrakcyjnosci dla kandydat6w na osadnik6w. 
Samo istnienie administracji polskicj nie bylo tak powaznym argumentem przy 
podejmowaniu decyzji o wyborze miejsca osiedlenia (s. 60-61). Dowodzc1 tego 
przyklady z szeregu innych powiat6w dolnoslc1skich, gdzie administracjG zorganizo
wano nawet wczesniej, lecz stopien zniszczen wojennych byl znaczny 7• Warto
wreszcie przypomniec':, jak w najwiGkszym skr6cie przedstawialy siG etapy zasiedle
nia Dolnego Slqska. Najwczesniej grupy osadnik6w przybyly do powiat6w lezqcych 
po zachodniej stronie granicy po1sko-niemieckiej z 193!l r. o�ndnicy ci -w =i<:
kszosci byli mieszka11cami powiat6w Sq_Siednich, przygranicznych. W nastGpnej 
kolejnosci !ala migrant6w skierowala siG do powiat6w poludnowych - sudeckich, 
gdzic warunki osiedlei1cze by!y bardzo korzystne w por6wnaniu z pozosta!ymi po
wiatami dolnoslqskirni. Oczywiscie w 1945 r., kicdy mozliwosci wyboru miejsca 
osiedlenia by!y duze. omijano raczej powiaty lubanski, lw6wecki i zgorzelecki, 
gdzie, zwlaszcza w p6lnocnych gminach, stopien zniszczen wojennych byl znaczny.
Powiaty te zostaly wkr6tce wylc1czone spod administracji cywilnej i przeznaczone 
na cele osadnictwa wojskowego. Dopiero w dalszej kolejnosci zasiedlono srodkowe 
powiaty Dolnego Slqska. 

Na s. 78 wskc1zuje Autor na pewne etapy w rozwoju akcji osiedlenczej pod 
kqtem dynamiki wzrostu liczby ludnosci polskiej. Warto dodc1c, ze na lata 1945-
1946, najwh;kszego przyrostu liczby Polaköw w powiatach poludniowych, przypada
okres wzmozonych przcsiedlen zc Zwiqzku Radzieckiego. 

Sprostowania wymaga informacja Autora o wylqczeniu regionu sudeckiego 
z osadnictwa wiejskiego na poczqtku 1947 r. (s. 86). Wyl<jczenie to nastc1pilo rok 
wczesniej, w marcu 1946 r., na podstawie ok6lnika nr 22 wydanego przez depar
tament osicdler1czy Ministerstwa Ziem Odzyskanych 8• Ograniczono w6wczas indy-

6 B. Ch m i e 1 e w s k a, Spoleczne przeobraienia srodowisk wicjskich na ;;ie
miach zachodnich na przykladzie pii:ciu wsi w woj. zieLonogorskim, Poznan 1965. 

7 Ku s i a k, op. cit., s. 40. 
s Dziennik Urz�dowy Ministerstwa Ziem Odzyskanych, 1946, nr 4, poz. 32; 

WAP Wroclaw, PUR 3, s. 142, Ok6lnik nr 22 wydany przez MZO 4 III 1946 r. 
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widualnc migracje na ziemie odzyskane ludnosci z ziem dawnych. Ok6lnik ten 

nie dotyczyl jednak zdemobilizowanych zolnierzy i oficer6w WP, kt6rzy legitymowali 
siq odpowiednimi dokumentami demobilizacyjnymi i udawali sie: do powiat6w prze

znaczonych na osadnict\vo wojskowe. Zarz;:idzenie to przyznawalo pierwszenstwo 

osicdlania siq tylko tym rolnikom z zicm dawnych, kt6rzy pochodzili z terenöw 

zniszczonych w czasie dzialan wojennych. Osadnictwo pozostalych kategorii mi

grant6w wewrn;trznych moglo sie: odbywac jedynie w ramach sp6ldzielni parcela

cyjnych, i to w grupach liczqcych przynajmniej 10 rodzin. Osadnik6w zobowiqzano 

do zabrania ze sobq zgloswnych czlonk6w rodzin, inwentarza zywego i martwego. 

Wyjazd zas byl mozliwy dopicro po uzyskaniu ze starostwa zaswiadczenia okre.sla

jqcego doklnclnie jego cel i kierunek. Nicprzestrzeganie okreslonych w ok6lniku 

warunk6w wylqczalo osaclnika spod opieki wladz na ziemiach odzyskanych, a zwlasz
cza uniemozliwialo pozostunie tam nu stule. Wreszcie warunkicm otrzymania przez 

osadnika z Polski centralnej ziemi na terenach odzyskanych byla praca na niej 

jego i rodziny oraz posiadanic facho1vej wiedzy rolniczej. Dopiero w kwietniu 1947 r. 
Ministcrstwo Ziem Odzyskanych wyda!o ok6lnik 26/27 9, w kt6rym uchyli!o :carzf!

dzenia z marca 1946 r. i ostatecznie wylqczylo osiem powiat6\'.- woj. wroclawskiego: 
bystrzycki. jeleniog6rski, kamicnnog6r,;ki. klodzki, lubanski, lw6wecki, walbrzyski 

i zqbkuwicki. 

Podobncgo sprostowania wymaga uwaga dotyczc1ca zahamowania po 1948 r. 

parcelacji majqtk6w pojunkierskich. Wedlug Autora nastqpi!o to w wyniku d<j:i:enia 

wladz do rozbudowy sektora uspolecznionego w rolnictwie (s. 140-141). Warto 

dodac, ie niepowodzcnic parcclacji nast<)pilo duio wczesniej. Majqtki przeznaczonc 

na parcelacjq byly z rcguly ogolocone ze srodk6w produkcji i nie gwarantowaly 

mo:i:liwosci utrzymania calcj sp6ldzielni. Brak wie:kszego zainteresO\vania tq fonm:i 
osadnictwa zaznaczyl sit; zar6wno po stronie osadnik6w, jak i administracji. Woje
,v6dzka Racla Spoleczna Osadnictwa Sp6ldziclczo-Pa1•cclacyjncgo powstalu clopici·o 

26 VIII 1946 r., gdy sama mysl i pierwsze decyzje dotyczqce nowej formy osad

nictwa na ziemiac:h odzyskanych zrodzily sie: na pocz;:itku tegoz roku 10. Do kwietnia 
1947 r., kiedy zebralo siQ plenum Rady, nie powstaly jeszcze w powiatach poludnio

wych powiatowe rady spoleczne H. Osadnictwo sp6ldzielczo-parcelacyjne, parcela
cyjne i pracowniczo-parcelacyjne mialo przyspieszyc pelne zagospodarowanie :dem 
odzyskanych, jak r6wniei:. stworzyc szansq tym osadnikom, kt6rzy nie posiadaj,ic 
wlasnych srodk6w produkcji nie mogliby rozpocz::ic pracy w zniszczonym gospo

darstwie indywidualnym. Slabosc ekonomiczna osadnik6w, obawy przed kolektywiza

cjq oraz rozgoryczenie niespodziewanymi trudnosciami zadecydowaly o niepo\vo

dzeniu koncepcji sp6ldzielni parcelacy jnych. Stqd na terenie powiat6w poludnio

wych nie powstaly sp6ldziclnie pracownicze, a sp6ldzielnia osadniczo-parcelacyjna 

w pow. luba11skim zostalu rozwi,izana przcd uplywem roku od chwili jej powstania. 
W sumie ze wszystkich form osadnictwa grupowego skorzystalo \V powiatach su
deckich 686 rodzin przy znacznym niewykorzystaniu wszystkich mozliwosci osied
le11czych, jakie byly w tym zakresie. 

Rozwini.:;cia wymagaj,1 takze stwierdzenia Autora o przyczynach zniesienia 

odrc;bnosci powiat6w osadnictwa wojskowego, kt6re ukryte Sc\ pod niewielc m6-
wi4cymi trudnosciami organizacyjnymi (s. 55). Trzeba powiedziec, ze w por6wnaniu 

, pozostalymi powiatami osadnictwa cywilnego powiaty Iubari.ski, lw6wecki i zgo-

t WAP Wroclaw, PUR 534, bp, Ok6lnik MZO nr 26/27, 12 IV 1947 r.; takze 
Archiwum Akt Nowych Warszawa, Ministcrstwo Ziem Odzyskanych 661, s. 49, 
Ok6lnik nr 26/27 z 12 IV 1947. 

10 WAP Wroclaw, Urz<)d Wojewödzki Wroclawski IX/515, s. 2-3, Protok61 
z posicdzcnia plenum \Vojew6dzkiej Rady Spolccznej Osadnictwa Sp6ldzielczo-Pa1·
celacyjncgo z dnia 10 IV 1947 r. we Wroclawiu. 

11 Tamzc. 
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rzelecki JUZ we wrzesniu 1945 r. byly najslabiej zaludnione. Wi<1zaI0 si� to z nie
chQcü1 zdemobilizowanych zolnierzy do osiedlania siQ na terenach zniszczonych 
i przez to malo atrakcyjnych, eo powodowalo ich starania o uzyskanie gospodar
stwa w powiatach nie dotknir:tych zniszczeniami wojcnnymi. W powiatach lw6-
weckim i zgorzeleckim niedobory ludnosciowe wystQpowaly jeszcze w pazd:lierniku 
1946 r. Przyczyny tych decyzji tkwily tez w koniecznosci usankcjonowania osad
nictwa zdemobilizowanych :i:olnierzy w powiatach osadnictwa cywilnego. 

\V kilku micjscach reccnzownnej pracy pisze Autor o ludnosci niemieckiej. Pra
ca zas dotyczy postGp6w w zasiedlaniu regionu ludnosciq pols!G:i i dlatego zabic
g1em mctodologicznie blqdnym jest poslugiwanie si� dla 1946 r. danymi traktu
jqcymi lqc„nic obie narodowosci (�. 94). Spis sumaryczny ludnosci z lutego 1946 r. 
rozr6i.nii obie grupy. l\fozna tak po�tQpowac przy omawianiu trudnosci mieszka
niowych czy aprowizacyjnych. Uwaga ta odnosi siQ tez do sposobu obliczania 
struktury plci w regionie ,udeckirn. Wysoki wska.i.nik feminizacji spolecze11stwa 
w powiatach poludniowych jest wynikiem h1cznego potraktowania kobiet polskich 
i niemicckich, a przeciei ci,1glc choclzi Autorowi, przynajmniej takie wrazenie 
odnosi si<; podczas lektury pracy, o wyniki migracji ludnosci polskiej do regionu. 
Trzeba wreszcie zaznaczyc, ze na strukturG plci wplywa pnede wszystkim struk
tura urodzeli i wymieralnosc. Na struktur� pki spolecze11stwa powojennego nalozy
iy siQ ponadto straty biologiczne z okresu wojny i okupacji oraz migracje ludnosci 
po zako11czeniu dzialar1 wojennych. Korzystniejsza w por6wnaniu z resztq ziem 
pobkich struktura plci spo!cczenstwa ziem odzyskanych uksztaltowala siG gl6wnie 
w wyniku migracji, w kt6rej przewaiali m�zczyini. Wypada zapytac tez Autora, 
dlaczego nie pos!uguje si(; wynikami pienvszego powojennego spisu powszechnego 
z 1950 r. 

W ostatnim rozdziale zabraklo wreszcie anali:i:y struktury wieku ludnosci 
naplywowej i jej przyczyn. Warto bylo wyjasnic, w jaki spos6b na ziemiach od
zyslcanych powsta1o demograficznie mlode spolecze11stwo i kt6ra z grup ludnosci 
naplywowej miala na to zasadniczy wplyw. 

Dluga lista niedociqgniQc nie o:macz.a, ze trud Autora wlozony w przygotowanie 
pracy byl dar»mny. WykorzysUme w niej zr6d1a pozwolily spoj1·zec na problem 
migracji i zagospodarowanie regionu sudeckiego od innej jeszcze strony. Nie bez 
satysfal<cji dodam, :i:e potwierdzily siG wyniki dotychcw�owych badan opartych na 
nicco r6i.nej podstawie zr6dlowej. 

ELföieta Koscik 

P. D z i ur z y 11 s k i, OSADNICTWO ROLNE NA ZIEMIACH ODZYSKANYCH,
Warszawa 1983, ss. 403. 

Dotychczasowy stan bacla11 regionalnych nad osadnictwem wiejskim, upowai.nia 
historyk6w do w miar� gruntownego opracowania tej problcmatyki dla calych ziem 
zachodnich i p6lnocnych naszego kraju. S<1 bowiem pracc dotyczc1ce osadnictwa 
wicjskiego w woj. slqsko-dqbrowskim 1 i na Dolnym Slqsku 2

• Obszerne artykuly 
poswic;cono procesowi zasiedlenia woj. olsztyi1skiego s oraz Pomorza Zachodnicgo '· 

1 F. S er a f in, Osadnictwo wiejskie i miejskie w wojew6dztwie slqsko-dqbrow
skim w latach 1945-1948, Katowice 1973. 

2 B. K o :i c i k, Osadnictwo wiejskie w poiudniowych powiatach Doinego Slqska 
w latach 1945-1949, Wroclaw 1982; F. Ku s i a k, Osadnictwo wiejskie w srodkowych 
i p6lnocnych powiatach Dolnego .S'lqska w latach 1945-1949, Wroclaw 1982. 

1 W. W r z es ins k i, Proces zasiedlania wojew6dztwa oisztyii.skiego w latac/1
194.,-1949 (Problemy rozwoju gospodarczego i demograficznego ziem zachodnich 



4.58 Recenzje 

Ponadto ukazaly si� ksiq:i:.ki o osadnictwie w woj. gdanskim i zielonog6rskim 1•
Wymienione pozycje uzupelnia kilkaset artykul6w, a tak:i;e wi�kszych opracowan. 
Wyjqtkowo duzo jest prac omawiajqcych problematyk� osadnictwa wojskowego •. 
Nale:i:.alo wi�c spod1.iiewac sit;, ze na 40-lecie Polski Ludowej uka:i:.e si� monografia 
osadnictwa wiejskiego na naszych ziemiach zachodnich i p6lnocnych. Wydana 
nakladem Ludowej Sp6!dzielni Wydawniczej praca P. Dziunynskiego czGsciowo 
spelnia te oczekiwania. Autor porusza wi�kszosc problem6w skladajqcych sit; na 
proces osiedleiiczy. Skromrn1 zas baz� ir6dlowc1 i nie w pelni wykorzystanq litera
tun� uzupelnia wlasnymi doswiadczeniami z dzialalnosci osiedlenczej. Od 1946 r. 
pelnil on bowiem funkcjP, naczelnika Wydzialu Osadnictwa Rolnego Departamentu 
Osiedlenczego Ministerstwa Ziem Odzyskanych. 

Podstawf; zr6dlowq pracy stanowü1 clzienniki urz�dowe i blii.ej nie okreslone 
dokumenty z Archiwum Akt Nowych w Warszawic oraz Wojew6dzkiego Archiwum 
Panstwowego w Katowicach 7• Szkoda, ze nie wyzyskano material6w z niekt6rych 
innych archiw6w terenowych Dziurzynski posluguje si� stan1 terminologiq na 
okreslenie r6:i:.nych ruch6w migracyjnych. Np. migrant6w wewnl;trznych nazywa 
przesiedlencami, a przesiedlet'1c6w repatriantami. Utrudnia to korzystanie z pracy, 
zwlaszcza do cel6w por6wnawczych. 

Konstrukcja pracy umoi.1iwia czytelnikowi dostrzeganie formy osadnictwa. nie 
pozwala jednak uchwycic faz i etap6w tej akcji. Trudno tak:i:.e zrozumiec, dlaczego 
Autor po om6wieniu zalo:i:ei1 osadnictwa, jego przebiegu, dziabn stabilizacyjnych 
(pomoc panstwa, uwlaszczcnie), osadnictwa nierolniczego i podsumowaniu calosci 
akcji osiedlenczej, ostatnicmu (XVI) rozdzialowi dal tytul: ,,Osadnictwo rolne po 
1948 r." 

Pierwsze clwa rozdzialy zosta1y poswi�cone organizacji osadnictwa. Slusznie 
zostalo podkresolne, ze g!6wny ci�zar akcji osiedlenczej spocqwal na wfadzach 
i instytucjach panstwowych, a szczeg6lnie Ministerstwie Ziem Odzyskanych oraz 
Pa{1stwowym Urz�dzie Repatriacy jnym. Istotnq roll; w jej przebiegu odcgraly 
tez partie polityczne. W ksiqzce znajdzie czytelnik sporo materialu na temat dzia
lalnosci Rady Naukowej dla Zagadnien Ziem Odzyskanych i tworzenia okrE:gowych 
organ6w polskiej administracji. Sc1dz�, i:e nale:i:.alo poswi�cic troch� miejsca orga
nizacji gmin. Np. na Dolnym Slqsku, tarn gdzie wczesniej i pr�:i:niej dzialaly 
wladze gminne, tarn chGtniej osiedlali si� migranci. Szczeg6lnie zainteresowalaby 
czytelnik6w opinia Dziurzyt'1skiego (praktycznego realizatora osadnictwa na szcze
blu centralnym) na temat jakosci i warunk6w pracy w!adz oraz instytucji zajmu
jqcych sie: osadnictwem ,v poszczeg6lnych regionach. Uwai.am, i.e pierwszym w!a
dzom na terenie srodkowych i p6lnocnych powiat6w Dolnego Sl<1ska przyszlo orga
nizowac i.ycie polskie w najtrudniejszych warunkach na ziemiach odzyskanych. 
Duzo pozosta!ej ludno.sci niemieckiej przy znikomej Jiczbie polskich autochton6w, 
najdluzej trwajqce walki i zarazem najwic:kszy ogrom zniszczen wojennych, wrcszcie 
zatwierdzenie dopiero w lipcu naszej granicy zachodnicj oraz przybycie wladz 
w6,vczas, gdy akcja osiedlencza byla w pelnym toku, to wszystko sklada1o sü� na 

w latach 1945-1948, praca zbiorowa pod red. B. Gruchmana i J. Zi6lkowfkiego, 
Poznan. 1963). 

4 K. K e rsten, Osadnictwo po!skie na Pomorzu Zachodnim w [atach 1945-

1947 (Przeobra:i:enia spoleczne na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1947, praca 
zbiorowa pod red. Z. Dulczewskiego, Poznaii 1964). 

5 H. Domini c z a k, Proces zasiedlenia wojew6dztwa zielonog6rskiego w la
tach 1945-1950, Zielona G6ra 1975; L. Z i e 1 ins k i, Reforma rolna i osndnictwo 
w woj. gdanskim w iatach 1945-1947, Gdansk 1965. 

� Tylko na temat osadnictwa wojskowego na Dolnym Slqsku obroniono czte�·y 
prace doktorskie i nie zatwierdzono jednej jako habilitacyjnej. 

1 Akta z WAP w Katowicach wyzyskuje autor tylko w rozdz. X. Byloby to cz�s
ciowo uzasadnione, gdyby skorzystal on z ustalen zawartych w cytowancj pracy 
F. Serafina.
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obraz trudnosci, jakie mialy one do pokonania, aby osadnictwo nie uleglo zaha
mowaniu i weszlo na wlasciwe tory s. 

W zasiedlaniu ziem odzyskanych wzi(llY udzial wszystkie grupy ludnosci; mi
granci wewn(ltrzni ze wsz:ystkich wojew6dztw ziem dawnych, przesiedlency z za
chodnich republik ZSRR, repatrianci z:e Zwi;:izku Radzieckiego i innych kraj6w, 
a takze reemigranci. Autor ukazal techniczn;:i akcj(l, jej uwarunkowania, a zwlaszcza 
trudnosci, jakie napotykali. Sz:czeg6lnie mocno zaakceptowano w pracy problem 
szabrownichva. Bywaly wypadki, i.e w niekt6rych dotycllczasowych opracowaniach 
dewastacyjnq dzialalnosc szabrownik6w wliczano na konto znis.:czen wojennych. 
z recenzenckiego obowü1zku pragn.; dodac, ze same wladze dqi.qc do jak najszyb
szego zaludnienia tych ziem w spos6b nie zamierzony zach�caly da tego typu dzialan. 
Niejednokrotnie przedstawiano ziemie odzyskane jako krain(l mlekiem i miodem 
plync\Cfl, gdzie wszystkiego jest w bröd, trzeba tylko jechac i brac. Z kolei uboga 
ludnosc wiejska, kt6ra w wyniku wojny stracila swöj majqtek, uwazala za spra
wiedliwosc spoleczm:1 zabieranie mienia pozostawionego przez Niemc6w. 

W pracy osadnictwo migrantöw wewn(ltrznych jawi sü: czytelnikowi jako zor
ganizowana i sprawnie przeprowadzona akcja. Kolumny samochodowe przewoi.q 
ludnosc z dobytkiem, a pociqgi wahadlowe kursujq regularnie. Taki obraz osad
nictwa moi.na ukazac na podstawie dzienniköw ustaw. Tymczasem materialy archi
walne wskazujq jednoznacznie, i.e bylo ono i.ywio!owe i najbardziej chaotyczne, 
zwlaszcza w poczqtkowym jego okresie. Dziurzynski wspomina wprawdzie o osad
nictwie samorzutnym, zaraz po wyzwoleniu tych ziem, nie podaje jednak orien
tacyjnych danych o jego rozmiarach i zasi�gu. Przewaznie na podstawie material6w 
znajduj<1cych si� w Wojewödzkim Archiwum Panstwowym we Wroclawiu wniosku
jG, ze osadnictwo zywiolowe, przygraniczne „z doskoku", na Dolnym Slqsku kon
centrowalo si(l w powiatach p6lnocno-wschodnich. Rzeka Odra z uwagi na nie 
wyjasnionq ostatecznie graniCG zachodnü1 Polski wydaje siG byc gl6wn<1 lini;:i, kt6-
rej nie przekroczyla ludnosc osiedlaj;:ica siG samorzutnie u. S<1tlzG tei., i.e nie spra
wiioby Autorowi wi(lkszej trudnosci ustalenie poczqtkowej daty zorganizowanego 
i kierowanego procesu osiedlenczego na terenie poszczegölnych okrGgöw. W woj. 
sl<tsko-clql)rowskim pn:;ypadula ona nu po1ow<, kwictnia 10

, a na Dolnym Slqsku na 
przelom maja i czerwca 1945 r. 11 Warto r6wniez podkreslic, ze migranci wewn(ltrzni 
mieli swietne rozeznanie w warunkach osadnictwa w poszczeg6lnych rejonach ziem 
odzyskanych. Da najbardzicj atrakcyjnych teren6w nalezaly powiaty poludniowe 
Dolnego Slqska. Byly takze rejony, kt6re ze wzglGdU na zniszczenia wojenne, slabq 
gleb(l czy bliskosc granicy osadnicy omijali. 

W osadnictwie z ziem dawnych wziGla udzial ludnosc przesiedlona w ramach 
akcji „Wisla". W sumie na ziemiach zachodnich i pölnocnych osied1ono ponad 
33 tys. rodzin ukrainskich i polskich, eo do ktörych nie bylo pewnosci, ze nie 
wspö!dzialaly ze zbrojnym nacjonalistycznym podziemiem. W spos6b interesuj;:icy 
ukazujc Autor organizacyjrn1 stronG tego przedsiGWZiGcia. Nie podzielam jednak 
optymistycznego stwierdzenia Dziurzy11skiego, ±e na nowym miejscu zamieszkania 
witani !Jyli oni uroczyscie i ,,jako poi<1dani osadnicy". W nie znanej Autorowi pracy 
A. Kwileckiego czytamy: ,.Lemkowie opowiadaj;:i o tym, jak grupy mieszkancöw
przybyly na stacje ko1ejowe, by nie dopuscic da wyladowania transportu ... Cza
sem i miejscowe wladze, wöjtowie lub soltysi, wbrew zarzqdzeniom usilowaly pozbyc
siG Lemk6w" 12•

s Ku s i a k, op. cit., s. 49. 
11 Tamze, s. 67. 

10 Sera f in, op. cit., s. 74.
11 K u s i a k, op. cit., s. 68. 
12 A. K w i 1 e c k i, Lemkowie. Zagadnienia migracji i asymilacji, Warszawa

1974. 
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Przygotowuj;;ic rozdzial „Repatriacja i reemigracja" nalezaloby poswi�cic troch� 
czasu studium historycznemu K. Kersten ,a. Autorka wyjasnia, eo nale:iy rozumiec 
pod poji:ciem repatriacja i nie zawi:za jej (jak to czyni Dziurzynski) do Zwic1zku 
Radzieckiego, lecz takze omawia repatriacj� z Niemiec, Austrii oraz innych krajöw. 
Omawiajc1c osadnictwo przesiedlencöw z zachodnich republik Zwi<1zku Radzieckiego, 
w sposöb nowy oraz bardzo interesujqcy ukazal Autor calc1 zlo:ionosc tego zagad
nienia. Czytelnik ma prawo wnioskowac, :ie tempo repatriacji i jej wyniki z röz
nych (szeroko omöwionych w pracy) przyczyn nie by!y zadowalajc1ce. Do sierpnia 
194G r. z zachodnich republik ZSRR przyby!o do Polski okolo 400 tys. roclzin. 
W 1950 r. na terenie ziem odzyskanych mieszkalo ponud 1,5 mln osöb ze Zwi<1zku 
Radzieckiego. 

Sposröd reemigrantöw najwü:cej miejsca, posw�E!CH Autor tym z Jugosfawii, 
Francji oraz Suksonii i Turyngii. Jest to w pelni zasadne, gdyz stanowili oni 
najliczniejsze grupy. Slusznie te:i reemigrantöw z Jugoslawii uwa:ia on za naj

bardziej zasobnych w inwentarz :iywy. 
Autor zaprezentowal ciekawy material, zwlaszcza na temat form osadnictwa 

grupowego. Jest to bodaj najpelniej opracowany rozdzial. Celem tej formy osad
nictwa byla troska o zagospodarowanie wielkich majqtköw ziemskich, jak r6w
nie:i umozliwienie najubozszej ludnosc:i dorobienia si� wlasnego gospodarstwa rol
nego zaopatrzonego w inwentarz. W osadnictwie tym najliczniejszy udzial wzi�li 
migranci wewm�trzni, reemigranci z Francji, Saksonii i Turyngii. W sumie wyniki 
tego osadnictwa nie byly imponuj11ce. Do konca grudnia 1948 r. w ramach sp6l
dzielni parcelacyjno-osadniczych osiedlilo siE: 24 tys. rodzin. 

Omawiajqc poszczegolne formy osadnictwa, Autor nie uwypuklil szczeg6lnej 
dynamiki tej akcji. Trudno czytelnikowi uchwycic okresy najwif;kszego naplywu 
osadniköw i zmiany kierunköw migracji. Jednym zarzqdzeniem z dziennika urzQ
dowego konczy Autor juz w 1947 r. akcje osiedlenczq na calym .!sl�sku (s. 79). 
Tymczasem tylko na Dolny Sl;;isk przybylo transportami kolejowymi w 1948 r. 
13 335 os6b, a w 1949 r. 4654 osoby. Z tej liczby osiedlono na wsi 8407 os6b 14• 

W pracy odczuwa siE! tak:ie niedosyt komparatystyki. PragnE! jedynie wskazac, 
ze cechq charakterystyczn;:i, r6:iniqCq powiaty srodkowe i p6lnocne Dolnego Slc1ska 
od pozostalych region6w ziem odzyskanych, bylo, mimo :iywiolowosci, olbrzymich 
trudnosci, czE:sto chaosu i duzej dowolno.sci, ukladanie siE! procesu osiedlenczego 
w logiczn<1 i uzasadnionq calosc. W 1945 r. w osadnictwie dominowali migranci 
wewnQtrzni, w latach 1946 i 1947 przesiedlency oraz repatrianci ze Zwi<1zku Ra
dzieckiego, a w latach 1948-1949 reemigranci. Punkt ciP,zkosci osadnictwa, w miarE: 
uplywu lat, przenosil siE: stopniowo ze wschodu na zach6d. Byly te:i rejony 
szczeg6lnego nasilenia osadnictwa poszczeg6Inych grup ludnosci. Pod koniec 1950 r., 

w wyniku akcji osiedlenczej, ludnosc wiejska tych powiatöw byla najbardziej 
zr6znicowana w Polsee pod wzglEldem pochodzenia terytorialnego. W zaludnieniu 
elementem polskim wsi powiatöw srodkowych i pölnocnych nie osic1gniE:to tak 
imponuj(\cych rezultat6w, jak na Slc:isku Opolskim czy w powiatach g6rskich Dol
nego Slctska. Biorc:ic jednak pod uwagE: wysoki stopien zniszczen wojennych, mo:ina 
uznac za sukces osic1gniE:cie 720/o przedwojennego stanu ludnosci. 

Wiele miejsca w pracy zajmuje pomoc swiadczona przez panstwo i inne insty
tucje dla osadniköw. Jest o niej mowa w kazdym roz.dziale, a ponadto poswieca 

si� jej oddzielny i obszerny rozdzial. W sumie czytelnik musi wyciqgmic wniosek, 

11 K. K ersten, Repatriacja ludnosci polskiej po II wojnie swiatowej, Wroclaw 
1974. 

u WAP Wroclaw, Urzqd Wojewödzki Wroclawski 174. Opracowano na podstawie 
danych zawartych w sprawozdanlach miesi�cznych w ruchu transport6w na 
punktach docelowych Dolnego Slqska w 1948 i 1949 r. 
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ze osadnicy ci,rnle cos otrzymywali. W praktyce byla to pomoc cenna, ale niewielka 
i w wü:kszosci wypadkow osadnicy musieli radzic sobie sami. Dziurzynski pisze, 
:i.e z ziem dawnych w 1945 r. do pomocy w pracach zniwnych organizacje mlodzie
i.owe skierowaly 14 tys. osöb. Ponadto zorganizowano I Sh:iskq BrygadQ Mlodziei.o
Wq liczc1cc1 6000 mlodz.iezy szkolnej (s. 58). Szkoda, zc z pracy nie dowiadujemy siG 
o praktycznej wartosci tej sily roboczej. Wedlug relacji przedstawiciela wojewödz
kiej akcji i.niwnej, przyslany na Dolny Slc1sk element do akcji i.niwnej to prze
waznie szabrownicy, a takze 14-letnie dzieci nie nadajc1ce siG do pracy is.

Kolejna CZGSC pracy zawiera opis przebiegu i wyniki regulacji praw wlasnosci. 
Zostala tu zaprezentowana wit:kszosc spraw dotyczc1cych przebiegu i rezultat6w 
zwic1zanych z tym prac. Jednaki.e zar6wno ten rozdzial, jak i trzy nastGpne (ostatnie) 
z 72 przypis6w w 49 wypadkach aparte sq na dziennikach urzGdowych, a podejrze
wam, ze ich tresci kryjq siG za czQscic1 pozostalych. Tak wiGc rozdz. XIV „Osad
nictwo nierolnicze i rozdysponowanie mienia nierolniczego" zostal ograniczony 
prawie wyl,icznie do zamierze1'1 i administracyjnych ustalen. Röwiez i tytul ostat
niego rozdzialu nie odpowiada zawartej w nim tresci. Zamiast „Osadnictwo rolne 
po 1948 r." powinien on raczej brzmiec: ,,Zrzeczenia siQ osadnik6w z gospodarstw 
po 1948 r." W rozdziale tym jest tylko jedno zdanie na temat przebiegu akcji osied
Jenczej i jej rozmiaröw; ,,Od 30 wrzesnia 1956 r. do 31 grudnia 1957 r. ... nowi 
osadnicy otrzymali gospodarstwa o lqcznym obszarze 61 tys. ha" (s. 38). General
nie nalezy stwierdzic, ze tytu!y wiGkszosci rozdzial6w sc1 raczej haslem wywolaw
czym, a nie wyrazem ich tresci. 

W pracy zauwa:i:a siG röwniez wiele niescis!ych okreslen. Np. woj. :fü:isko-d.:i
browskie nazywa Dziurzynski woj. slqskim (s. 79 i inne). W 1947 r. graniczylismy 
na zachodzie z radzieckq strefq okupacyjrn.1, a nie z NRD (s. 77). Nie przekonuje 
mnie nazwanie wycinka dziej6w z najnowszej historii „okresem beriowszczyzny" 
(s. 16). 

Zaprezentowane powyzeJ uwagi (cz(;sciowo dyskusyjne) nie przekreslajq war
tosci pracy. Nalezy szczegölnie podkreslic d<li:enie Autora do osadzenia osadnictwa 
rolnego w realiach öwczesnych stosunk6w politycznych i gospodarczych. Ksic1zka 
jest dzielem pozytecznym, aczkolwiek nie zamykajqcym problematyki osadnictwa 
rolnego na ziemiach odzyskanych w latach 1945-1949. 

F. Kusiak

HISTORICKA GEOGRAFIE, nr 20. Sbornik k sedesätinäm akademika Jaro
slava Pude, Praha 1982, ss. 369 + 6 nlb. 

Publikacja poswiQcona jcst 60-leciu urodzin czolo\vego historyka czeskicgo 
profcsora J. Pursego, czlonka Czcchoslowackiej Akademii Nauk, znanego specjalisty 
z zakresu badan nad rozwojem przemysht w Europie srodkowej w XVIII-XIX w. 
oraz wielce zasluzonego dla geografii historycznej w Czechoslowacji. O jego rozle
giych zainteresowaniach swiadczy m. in. zamieszczona tu bibliografia prac za lata 
1972-1982. 

Wsr6d szeregu ciekawych artykul6w, jakie zazwyczaj przynosi „Historickä geo
grafie"', na wst(!pie uwagE; zwraca obszerna rozprawa Z. Bohaca poswiE;cona ocenie 
znaczenia katastru jako irodla historycznego w kontekscie badan nad osadnictwem 

a AAN Warszawa, Ministerstwo Administracji Publicznej 2443, s. 28, Spra
wozdanie z przeprowadzonej inspekcji dotyczqcej akcji i.niwnej na terenie Dolnego 
Slqska, VIII 1945. 
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Czech i Moraw XII-XIII w. Wartosc jego polega gl6wnie na dostarczaniu wielu 
cennych informacji o granicach wsi, posiadlosci feudalnych i chlopskich, a wi<;:c 
podstawowych danych niezb<;:dnych w rekonstrukcji przebiegu kolonizacji w srcdnio
wieczu i przemian sieci osadniczej. Problematykq osadnicz;:i podcjmujc takze 
E. Cerny. Zajmuje si� on badaniem tzw. pustek na Wyzynie Drohanskiej. Na prze
lomie XII-XIII w. byl to rejon intcnsywnej kolonizacji, w kt6rej wyniku powstalo
113 osad. W ci;:igu jednak nast�pnych 250-300 · lat \vic;kszosc tych osad zanikla,
poniewaz na skutek trzebiezy Ias6w przez czlowieka pogorszyly sh; tutaj warunki
klimatyczno-glebowe. Zdaniem Autora przyroda upora1a siG z tq niekorzystrn1
sytuacjcJ., a dowodem jest fakt, ze blisko 70°/o zidcntyiikowanych pustck, czyli
bylych wsi i p61, pokryl znowu las. Ta swego rodzaju sanacja przyrody pozwolHa
tez na rozbudow� nowych osad w konystniejszych warunkach. W kolejnym arty
kule uwagG przyciqgajq szczeg6lowe dociekaniu J, Vani�a o rozwoju gospodarczym
miasta Louny w drugiej polowie XV w. Koncentrujq si� one na przedstawieniu
zwiqzk6w tego osrodka z otaczajqcym je srodowiskiem naturalnym, Wedlug Vanisa
zwü1zki te okreslaly oblicze gospodarcze i struktun; spo!ecznq miasta Louny (li
cz<jcego wtedy 1900-2000 mieszkanc6w), nadaj;:ic mu cech� osrodka rolniczo-rze
mieslniczego. Luiniej z zagadnieniami osadniczymi koresponduje natomiast tcma
tyka prac J. Lanika i I. Vavry. Pierwszy przedstawia rozw6j posiadlosci arcybis
kupstwa praskiego ad X do XII stulecia, drugi bada przebieg drogi handlowej pro
wadzqcej ze sredniowiecznego grodu Bilice w Czechach przez g6ry Rudawy do
Freiberga w Saksonii.

Sporo miejsca poswi�cono w ksiq:i:ce om6wieniu dorobku geografii historycznej. 
Bardzo interesujqca wydaje sie; byc informacja E. Istominy o osiqgni�ciach tej 
nauki w ZSRR. Przedstawiajqc etapy rozwoju radzieckiej geografii historycznej, 
metodyk� badan, a takze formy organizacyjne jej uprawiania i nauczania na 
wyzszych uczelniach, Autor podkresla, ze ukoronowaniem dotychczasowych wynik6w 
i doswiadczen na tym polu bylo podj�cie opracowania atlasu historii ZSRR. Dzie!o 
to powstaje jako owoc wsp61pracy instytutu historycznego, etnograficznego i archeo
logicznego Akademii Nauk ZSRR oraz instytut6•.v historycznych poszczeg6lnych 
republik. Obecnie pierwszy tom atlasu jest ju'i: na ukonczeniu. Liczy on 200 stron 
i zawiera 600 r6i:nych map. Publikacje kartograficzne, zwlaszcza dawne mapy 
i atlasy o tematyce gospodarczej, traktowane jako zr6dlo historyczne do poznania 
przeszlosci, sq obiektem roz\vazan J. Horäka. Geografia historyczna w Czechoslo
wacji mo:i:e pochwalic si� wieloma sukcesami, jesli idzie o opracowanie i wyko
rzystanie tych map. DziGki temu m. in. udalo si� po 1945 r. wydac kilka cennych 
atlas6w o problematyce gospodarczej, wsr6d ktörych na czolowym miejscu znajduje 
si� atlas historii Czechoslowacji z 1965 r. Godny odnotowania jest takze rozw6j 
geografii historycznej w NRD, przedstawiony przez W. Strenza. Akcentuje on 
przede wszystkim jej zwürzki z nowo powstalq dziedzinq wiedzy - geografü1 
historii gospodarczej. Zamykajqc problematykt; geografii historycznej wymienic 
wypada jeszcze pracq V. Annenkova, kt6ry sledzi gl6wne nurty rozwoju i przeo
bra:i;en tej nauki w Europie. Omawia jej etapy ksztaltowania si�, obszary badawc.:e 
oraz metodyk� i technik� badav;czq. Sk1ania sit; on ku poglqdowi, ze w przyszlosci 
geografia historyczna w jeszcze wi�kszym stopniu ni:i; dzisiaj b�dzie korzystala 
z warsztatu matematyköw. 

Poza typowq dla geografii historycznej tematykq tej ksiqzki znajduje si� arty

kul L. Kopacki o roli elektroenergetyki w rozwoju gospodarki czechoslowackiej 
po 1945 r. Wsr6d recenzji wskazac nalezy na akcent wrodawski, a mianowicie na 
om6wienie ksiq:i:ki M. Cetwinskiego Rycerstwo slqskie do konca XIII wieku. 

Janusz Koscik 
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SLOWNIK HISTORYCZNO-GEOGRAFICZXY WOJEWÖDZTWA POZN'AN
SKIEGO \V SREDNIOWIECZU, op1·. E. Chmielew�ki. K. Görska-Go!a,ka i .J. Lu
ciüski, czc;sc I: z. l (A-B), z. 2 (CA - D�bo\rn Lt;!�a), Wroclaw 1982-1983, ss. 
XXVI -:- 168; 169-352. 

Vv astatnich dwu latach ukazaly sie; kalejna pierwszy i drugi zeszyt czc;sci I 
Stownika historyc::no-geograficznego Wielkopolski (CZQsc dotyczqca woj. poznanskie
go) w sredniowieczu. 

Prace zcspolowe nad Slownikiem Wie!kopolski rozpoczt;le zcJstaly juz w 1958 r., 
kiedy to decyzj'* Instytutu Historii PAN powolana zosta!a da :i:yc:a Pracownia 
Slownika Historyczno-Geagraficznega dla opracawania serii slowniköw regional
nych. Rezultaty tych prac w skali ca!ego kraju s,1 clnt.,1d mizerne, picrwszc zeszyty 
bowiem b;:idi pc!ne opracowania dotyczq zaledwie ldlku region6w Polski (ziemia 
wielunska. chclmiriska, wyszogrodzka, piocka, krakowska). W licznych osrodkach 
w ogöle nie podiGto lub przerwano prace na etapie kwerendy podstawowej. 

Pelna ocena omawianego wydawnictwa oraz jego wklad do badar't nad historiq 
Wielkopolski i ziem Si.jsiednich mozltwe bGdii dopiero po wydaniu ostatniego zeszytu. 
Obecnie wstQpna charakterystyka obu pierwszych zeszytöw wydaje :siQ jcdnak celo
wa, poniewa:i: prace redakcyjne nad kolejnymi ze�zytami Sq w pe!nym toku, 
w zwiqzku z czym mai:na jeszcze dokanac r6i.nych uwpelnien i drobnych korcktur. 

Prezentowane ze,;zyty obejmujq zasiGg wojew6d;dwa poznanskiego w granicach 
XVI-wiecznych (dawna dzielnica poznar'tska z okresu razbicia dzielnicowcgo, kt6ra
obejmo\,,ala powiaty sc1dowe poznanski i koscianski, nalez;:ica do Sl;iska do 1343 r.
ziemia wschowska oraz ziemia walecka wcielona da Wielkopolski w 1368 r.). Osrodek
poznanski zebra! i opracowal juz material dotycz;:icy wajew6dztwa kaliskiego,
kt6ry ze wzg!Gd6w redakcyjno-technicznych b�dzie publikowany odrQbnie.

W obu zeszytach zebrano hasla dla r6i:nych asad (miasta, wsie, przedmiescia, 
jurydyki, przysiölki, zrebia sredniowieczne o wlasnych nazwach), obiekt6w go.,
padarczych (m!yny, huty, folwarki o w!asnych nazwach), fizjograficzno-topagra
ficznych (rzeki, kanaly, patoki, jeziora, wiGksze bagna, wzg6rza, doliny), komuni
kacy jnych a wlasnych nazwach (np. brody, groble, drogi, mosty), a taki.e dla pol, 
l:1sow, l;_ik o wlarnych nazwach, wreszcie dla tcrytorialnych jednostek administra
cyjnych, koscielnych i kampleksöw d6bi· ziemskich. Hasla datycz;:icc obiekt6w osad
niczych opracowane zostaly wedlug schematycznego ukladu rzecwwego, ujE:tega 
w 8 rozdzialach abejmujqcych uparz.:idkowane chronologicznie informacje z r6:i:
nych przekazöw irodtowych na nastc;puj4ce zagadnienia: 1. charakter osady i jej 
przynalei.nosc administracyjna (palityczna i koscielna), 2. abszar, granice, obiekty 
fizjograficzna-topograficzne. kamunikacyjne i gospodarcze. 3. stosunki ekonomiczna
-spoleczne (zaludn,cnie, struktura spaleczna i zawodowa, stosunki w!asnosciowc. ob
ciqi:enia feudalnc itp.). 4. problematyka lokacji na tzw. prawie niemieckim, 5. in
stytucje koscielne (zv:ic1::ane z nimi sz.koly i szpitale) oraz obcic1zenia ludnosci na 
rzecz kosciala, G. elementy dzicjöw pohtycznych i biagram6w znanych osöb zwi;:iza
nych z miej�cowosci;.i lub terytorium, klGski elementarnc, 7. bibliografia prac i ir6-
del d0tycz.:icych rnicj,cowo:\ci, 8. cickawsze zabytki kultury materialnej dotyczqce 
obiektu osadniczego. 

Naglöv,:ek h«,h1 stanowi zmodernizowana nazwa obiektu odpowiadc1i<1ca for
mom najc;:Gsciej wystGpuj�cym w przekazach i;·ocicl sredniowiecznych (wszystkie 
przekazy sq wymieni::me). W nagtowkach obiektow dzis nie znanych, nie zidenty
fikowanych, a odnotowanych w zr6dlach 1-2 razy, zachowuj;:i wydawcy nazw� 
oryginaln;:i wed!ug przekazo\v ir6dlowych (we wszystkich ,versjach). Przy obiek

tach znanych i dok!adnie zlokalizowanych wyda,vcy podajq röwnie:i: w.,polczesne 
nazwy urz�dowe wprnwadzone na podstawie decyzji Komisji Ustalania Nazw Miej
scowych. W ,vypadkach braku nazwy urzE:dowej polskiej zastoso,vano w!asne 

1 - Sooötka 3.'84 
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rekon�trukcj� \Ujf;te v: nu-.•,Ja;;,�ct k,,·,H:l:·atowych} b4dz przyj�to oryg:nal:1y zapis 
i.r6dla. Od;cy!anc t:mozliwi.,:.i,1 c.i•na:-cic ocl roznyc.::i wariant6w j�zyk•.l\\'G-�!o,votwö:·
czych do hasei wla�ci,1:ych. 

Praca r:.ad reccnzowa:,ymi pienvszymi l'.C�Lytami slownika Wielkopolski byla 
olbrzymia, zar6wno przy grc,mach.e::ju dokumcntacji. jak röwniez na etapie idcntyfi
kacji i lokaliz(:cji oraz opr,!co·.•;ania calego malcrialu wedlug przyjc;tego schematu 
rzeczowego. Z dokumeutac!i za najc,:nniejsze nalei.y uz.nac materialy dyplomatyczne, 
kt6re pozwalajq zcb:-u(: d,,!:e <iotyczqce najstarszej, rodzimcj warstwy nazewniczej. 
Jcst rzeczq zrozumü,l<t, il przy ta!l: szeroko zakrojonym przed�i�wzü;ciu na;.;kowym 
r,:e jest moi.liwe zgror:rndz-:c:,ic a::iöo:..itnie pclnl:j dokumentacji :ia podstawic zr6del 

i opraco,rnn. Wydajc si� ;ednak, i.c drobne uwpclnicnia niekt6rymi tylko pozycjami 

bezposrecinio dotyczqcymi i:iteresu:�cych zagadnicn �<1 mozliwe bez wiE:kszcgo trudu, 
a ich wl[lczenie pozwoli \Vp:·o·,.:adzic: wa:i.nc nic:·az uzupelnienia bc1dl kcn:ktury. 
Dia pr.:ykiadu mozna w�ka::a(: na brak slaciö\\' wykorzystania dwu v,:aznych prac 
wydanych \\' .. Rocznikac!1 .i;:-.,man:�tycznyd1 KUL'' (H. Foksi11ski, \Y :;prntde odtwo

rzenia sredniowiecznej sieci parafiaLnej w diecezji poznanskiej, R. XXI, 1973, z. 2, 
s. 119-139; S. K. O!czyk, Siec szkol pa�a.fictlnycli wieLkopo!skiej czt;ki diecezji po

z1ianskiej w XV II :;tulec:i11, tamze s. 171-229). Pracc te zawieraj4 duz<1 liczbq nazw 
rniejscowych oraz wykaz w;;i para!ialnych l mogq �tanowic door<) podstawQ do uzu
pelnien wykorzystanej w Siownilw prncy ks. J. Nowackiego, Dzicje nrchiciiecezji 
poznaitskiej, Poz.nm'i 196�. Ta ost2t,:ia p!'aca zawlera \\'ieie luk i nie�cislosci, eo 
w kilka iat po jcj \\'ydan;u wykazal E. \Visnio\\'ski (Rozu:oj organizacji parcrfialncj 
w Polsee do c::asciw n:formaeji, [w:] Kosei6t w Polsee, t. 1: Sredniou:iee:e. Stu.dia 
1wd hisroriq Koseio/a karolie}dego w Polsee, pod red. J. Kloczowskicgo, Krakow 
1968, s. 271). Nalezaioby r6wniez postulowa(: uwzgl�dnienie p:-zy osta�ecznej redakcji 
kolejnych zeszyt6w jesic:ze niektörych prac onomastycznych dotyczqc:ych obiekt6w 
osadniczych Wielkopobki. Przykladem tego rodzaju pn:c moze byc opracowanic 
z. Zi\gorskicg,;,, Na::u:11 terenou:e :,: kilkn w.,i knln \-Vielunia (u; b11lum powiecie
czarnkowskim), ,,Sla\·ia Occidentalis", XXXIV, 1977, s. 127-142; zawiera 0110 m. in.
informacje o na;,;wac:h wsi Biala (w Slo,�:nikt, z. 1, s. 30-31). Przydaloby sii: wic;cej
n:ap, kt6re s:anuw:iyb:,- dobr,1 ilustracj� do !Jit·jasnych nie!·az przekaz6-.v fr6dlo
\\:ych.

Wycia,v:1;c.,\\'<) b(:dLk :·o,\·niez przyd,.�ne dla badaczy teryto:·i6•.•; s,isiaduj,1cych 
z Wie1kopol,;k,\. Un:oi.liwi m. in. §ledzenie lo,ow przcd�ta\vicieli r.ickt6ryc!l rodzin 
rycer�:kich L pogr�,nic;.,1 sh:sko-\,·ielkopvlskiego, kt6rzy pop:-zez r6�ne Z\\·h,zki ro
cl:.:innc i ir.!·:c uklany wctedziii w posiaclanie d6hr ·,v \:Vielkopolsce. 

Knzim.ierz Bo�owski 
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Stanislaw Solicki 

KO�FERE�CJA NAUKOWA: .,M:ALA I WIELKA OJCZYZNA 

W POLSCE HREDNIOWIECZNEJ" 

w A 

V,' d!:iac:1 lG-i 1 XI 1933 :·. cdbyia si� w Lublinie }�r;nfc,·cncja naukowa na 
ten,,,:: .ifnla i 1t:iclkci e,jC'::y::u, 1:: Polsee srcdniowiecznej. zorganizowana przez

Komi�jo.; Medie·,d,tycznq PTH oraz Jnstytut Historii UMCS. Uczestnikami kon
fe:·encji byli gl6wnie historycy mediewisci z calej Polski. Obrady otworzyl rektor 
DMCS. prof. J. Szymari.ski. oraz prze\vodniczqcy Komisji Mcdiewistycznej prof. 
H. Sam�onowicz (IH UW). Temat konfere!1cji jest s,:czegolnie godny zainteresowa
nia, sprzyja bO\\'iem trudncj. a jak±c potrzebnej obecnie sprawie intcgracji spole
czenstwa polskkgo. Przeiledzcnie od czas6w srcdniowiecza problematyki: ojczyzna

•:;ieika - caly kraj, i ojczyma mala - najblizszc ziemic, mo.i:c w jakims stopniu
copomuc ". przcz\·;yci�ianiu ciost!'zegahcgo dzis kryzysu postaw wobec zagadnien
integracyjnych. Obradom konfcrencji przewodniczyli: prof. K. I\Iysfüiski (IH UMCS),
prof. F. Kiryk (WSP Krakow) i prof. H. Samsonowicz. Wyg1oszono trzy referaty:
prof. B. Kürbis (IH lJAIII). Patria i trrra w 1iistoriografii sredniowiecznej (tytul
roboczy); p:-of. J. Bieniak (IH U:'IIK\. Ziemia, ksir;stwo i kr6lestu;o w strukturze 
paizstu:a XIII-XV w.; dr R. Micha!owski (IH PAN), Dynastie! i ojczyzna w ideo
looii wczesnopiastowskiej. Tcksty referatöw niebawem ukazc1 sie drukiem. 

W ozywionej dyskusji, w kt6rej uczestniczylo kilkanascie os6b, poruszono m. in. 
problem. od kicdy okre.slenie „terra no�tra·' odpowiednio poszerzy1o swoje znacze
r,ic i sluzyc zacze;lo do oz!:aczania ojczymy ornz od jakiego czasu termin .,ojczyzna" 
stal sie; poj<;ciem zbiorowym. U Galla i Kad!ubka „ojczyzna" jest raczej indywidual
nym okrcslenicm kronikarzy i nie oddajc jeszcze uczucia og6!u owczesnych Polak6w. 
W A.nnales Poloniae Dlugosza „ojczyzna" to okreslony teren na kt6rym z dawien 
dav;na mieszka1i Polacy (prof. J. Krzy.i:aniakowa, IH UAM). Podniesiono kwesti�, od 

jak da"·na z pow,taniem termi!1u ,.ojczyzna" l&czyla si� swiadomosc narodowa (prof. 
:rvI. Dcmbinska, IHKM PAN). Zastanawiano siG, jak sredniowicczni Polacy \ve wlas
nym )Gzyku nazywali ojczyznc:, jakie polskie slowo mog!o odpowiadac lacit'lskiemu 
okresleniu „patria·'. ,,Patria" oznacza to, eo dzicdziczymy po poprzednikach, po 
przodkach. W lacinie i nast<;pnie w j�zykach romanskich dziedzictwo to odwo!uje 
sl� do ojca, w polszczyinie si�ga dalej - do dziada. Zbiorowe pojmowanie ojezyzny 
w Pol.sec zacz�1o siG zapewne w czasach, gdy szlachta otrzymywala wsp6lne przywi
leje. Zmniejszyly si� ,vtedy clziedziczne uprawnienia dyna�tii, poniewaz przeszly 
cne oc:H:id na szer�ze krGgi spoleczeüstwa. Ojczyzna to sto�owanc od najdawniejszych 
czas6w jeclnakic formy dzialania. to \VSp6lny �padek duchowy, wsp6lna tradycja 
i ideologia, wsp6lny ciqg przodk6w i wsp61ne dziedzichvo w postaci tradycji his
torycznej (prof. H. Samsonowicz). Postulowano, by przy badaniach nacl zagadnie

niami maiej i ,·.-ielkiej ojczyzny w Polsee sredniowiecznej uwzglt::dniano dorobek 

sccjc,·•giczno-antropologiczny. R6zne bowiem byly pojmowania ojczyrny, lokalne 
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i ogölnopobkie, inne u ludzi prostych, int>e u öwczesnej elity inklektualncj. Np. 
u Galla rozumienic ojczyzny bliskie jest narndowi (proL J. Kloczowski, KUL). 
\Vskazy-,•:a:10, ze ukrcslenia .. n:gio" i .. tcrra" ;:,og;:i p:·1.y11aleicc do •.,•szystkich. 
„Patria„ jc�t zawszc czyjas, zatem ok,·csle:}ie t:1kie rna jut wyraznie charakler 
cmocjo!1alny. \Vskazywano rownic.i:, ze w czasach sredniowiecza cgzy.,to-..,·alo nie 
lylko pojl;clc \';lasnej ojczywy. a'.1.: takze;: ojczyz::y ,:aj1•:il;kszej. mia1�01,:icic w po
staci w;;pöl:1cgo krGgu kultur,rn·t:g0. To wlasni" v: in�iq tak:ej najwie;kszej. c:1rzes
cijanskiej ojczyzny Polacy walczyli u boku Zygmunta Luk.;embur�kiego z Turlrnmi. 
Niekiedy zrcs�tq rodzily siE; :;prawy konfliktowe mi�clzy ojczyzn,J mal<J, wielkq 
i najwit;k5UJ (prof. J. Bien:ak). Podkrdlano. ze err.ocjc zwi4:::ane ze spra\vami oj
czyzny odczu wane byly przede wszy�tkim pt·z.cz i;rzedstawicieli elity intelektualnej, 
przez kronikarzy, zatem nie wiadomo, jakie 1�aprawd� bylo uswiadomienie wsp6lno
ty-ojczyzny wsr6d mieszkar\cow srcdniowiec,mej Polski. Jak wskazujq c!:Jserwacje 
z terenu w:;polczcsnej Afryki, uswiadomienie \\"spolnoty wyrainie wzrasta w chwi
lach zagroi.cnia. Odniesc to wypadnie taki.e da sredniowiecznej Polski (doc. l\t Ty
mowski). Zastanawiano sif;, kto wlasciwie, panuJ4cy czy ogol mieszkazi.cöw, winien 
uchodzlc za tw6rcöw „terra" (prof. S. Russocki, IHP UW). Wskazano, ii o przyna
leznosci do takiej czy innej ojczyzny decydowa!o przede wszystklm to, czyim siE: 
bylo czlowiekiem. Ojczyzna oowlem to panstwo, terytorium podlegle wladzy panu
)qCego, zlciczone na zasadzie wii;:zl osobistej (dr S. Gawlas, IH UW). Okreslano roh� 
ojczyzny mazov:ieckiej i slijskiej oraz znaczenie dziejow obu tych dztelnic ,,; zakresie 
lepszcgo poznania zagadnienia malcJ i wielklej ojczyzny (dr I\1. Wibka, dr H. Ma
nikowska, IH ?AN). Zwracano U\vagQ, ti: w kronikach ojczyznG czQsto uosobiano 
w kobiecie. Np. kai.dy nowy wladca irlandzki zaslubial IrlandiQ. Po dzis dzien za
chowaro siQ stare okrcslenie Matka-Rus. Da tcgo w niektörych i�zykach europej
skich ojczyz.na jest rodzaju zenskiego (dr J. Banaszkiewicz. IH PAN). Wskazywano, 
ze w XIV w. ziemia-krolestwo wyroznialy siQ r6wnie:i wizualnie poprzez herb -
mla ·wyroslegu zc znuku dy:w.siycznego Pia�to,Y. Orzd :-;tal si� �ymbolem k.t·öla 
oraz zjednoczonegu pa11st wa polskiego. Pojawtly si� takie herby poszczegolnych 
ziem. Ponadto od dawna istnial wokalny symbol panstwa polskiego - Bogurodzica.

Poszczeg6lne herby i odpowiadajqce im ziemie Krolest\•.ra Polskiego zespalal swojq 
osob.:i kröl (doc. K. Kuczyzi.ski). Przypomniano, ze nie tylko poszczeg6lne ziemie, ale 
rowniez miasta wyrazaiy za posrednictwcm berbow s\VOj� odn;bno�c (prof. H. Sam
sonowicz). Wspomniano, ze na personifikacjG „ojczyzny"' mial wp!yw jGZYk lacil1ski 
(prof. J. Bieniak). Wreszcie wskazywano na komccznosc zwracania uwagi na istotny 
problem swego rodzaju wqdrowki „ojczyzny" razem z czlowiekiem. \V zwlc1zku 
z migracjami tworzylo si� zjawisko rodzen.ia si�, cgzy�towania oraz gini�cia danej 
ojczyzny (dr R. Gladkiewicz, IH U\Vr.). 

Korzystnym uzupelnienicm prcgramu konferencji bylo obejrzcnie 0raz zapo
znanie siQ z hi.storia, i prnwadzon,1 jui od kilku lat konserwacj<l XV-wiecmych 
malowide! sciennych w kaplicy lubebkiego zamku. 

Ryszard Gladkiewicz 

SESJA NAUKOWA „ZYCIE MUZYCZNE W LEGNICY 
OD XIII DO XIX WIEKU 

NA TLE OWCZESNEJ KULTURY $Li\SKA" 
(LEGNICA. 7-8 X 1983 R.) 

SesjG zorganizowalo Legnickie Towarzystwo 1\-!uzyczne i O!crQgowe Muzcum 
Miedzl przy wspolpracy wroclawskiej Akademii i'viuzycznej, przylJ:,lo zas na :-lif\ 
kilkudziesi�ciu muzykoiogow, muzykow, historykow, praco0:,nikow muzeow, nau
czycieli i in. z Legnicy i regionu, Wroclawia, Brzegu, Warszawy, Lodzi, Kato·,vic, 
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Krakowa, Poznania i Gdanska. Obrady wykazaly, ze badania nad przeszfosci& sl&s
kiej kultury muzycznej cechuje stosunkowo szybki postGP, czemu sprzyja datujqce 
siG nie od dzis zainteresowanie tel problematykcl w wielu osrodkach naukowych 

Polski. Szkoda, ze charakter przedmiotu badan oraz dosc hermetyczny ji;:zyk prac 
muzykologicznych odsuwa je od gl6wnego nurtu dyskusji historycznych. 

·wygloszono 9 referatöw i komunikatöw. Mgr A. Kolbuszewska (Wroclaw) przed
sta,sila bibliotekG muzyczncl ksiGcia Iegnickiego Jerzego Rudolfa z XVII w. 
D,· w. WE;grzyn om6wila „spicwnik legnicki", przechowywany obecnie w Bibliotece 
Ka;)itulnej we Wroclawiu. Mgr E. Cisowska (Katowice) zanalizowala technikG 
kompozytorskq Petrusa Wilhelmiego z Grudziqdza na podstawie tw6rczosci kompo
zytora, zapisanej w kodeksie glogowskim z XVI w. Doc. M. Zduniak (Wroclaw) 
zajc:;la siG wroclawskimi koncertami orkiestry pod dyrekcj4 slynnego dyrygenta 
i kompozytora Beniamina Bilsego z Legnicy (zm. 1902), dajqc jednoczesnie wszech
�tronny obraz zycia muzycznego w XIX-wiecznym Wroclawiu. 

Osobna grupa opracowat'l dotyczyla dawnych zbioröw utwor6w muzycznych, 
dawnej muzyki organowej i budowy organ6w od sredniowiecza do czasöw wsp6l
czesnych: dr hab. J. Golos (Warszawa}, Tabulatury iegnickie w swietie innych ana
logicznych zr6del (odczytal doc. T. Maciejewski - Warszawa), mgr V. Pietrusiewic�
(L6di), Legnicka tabulatura oroanowa i zwiqzane z niq probiemy badawcze, 
mgr J. Gembalski (Katowice), Organy Adama Horazio Caspariniego w Legnickim 
Po[u, mgr J. St�powski (prezes LTM), Zabytkowe organy w legnickich kosciolach 
$w. Piotra i Pawla oraz Mariackim. 

Referat dr R. Gladkiewicza (Wroclaw) poswi�cony byl kulturze sredniowiecznej 
Legnicy oraz politycznym, gospodarczym, spolecznym i narodowosciowym czynni
kom jej rozwoju. 

Obradami kierowal doc. J. Gudel, dyrektor Instytutu Teorii Muzyki Akademii 
Muzycznej w Gdansku. W dyskusji poruszano szereg szczeg6lowych kwestii mery
torycznych (T. Maciejewski, dr M. Negrey, M. Zduniak, W. W�grzyn, J. Gudel), 
a taki:e podkre:Hano potrzeb� zintegrowania wysHk6w badawczych historyk6w 
muzyki i historyk6w „ogölnych" (mgr P. Kozerski, R. Gladkiewicz) i postulowano 
podkcie zorganizowanych prac nad rejestracj,i sl,iskich tw6rc6w muzyki w prze
szlosci oraz ich biogramami (R. Gladkiewicz, dr M. Winiewicz). Dyrektor Wydzialu 
Kultury i Sztuki legnickiego UrzE;du Wojewödzkiego mgr R. Badoz'l wyrazil po
parcie w!adz administracyjnych dla kontynuowania w tym miescie spotkan nauko
wych o tematyce muzycznej. Referaty i dyskusja w pelni uzasadnialy wyra±ony 
przez J. Gudela w podsumowaniu pogl,id, ze na Slc!sku uksztaltowala si� w prze
szlosci ciekawa i oryginalna w duzym stopniu kultura muzyczna, kt6rej pelne opra
cowanie wcü1z jeszcze stanowi dosc odlegly cel. 

W czasie sesji otwarto w Muzeum Miedzi wystawG Bibliotheca Rudolphina. 
Druki i n:kopisy muzyczne z legnickiej bibiioteki ksii:cia Jerzego Rudolfa. ,,Mate
rialöw poglqdowych" dostarczyla tei wycieczka do Legnickiego Pola (zwlaszcza 
kosciöl Sw. Jadwigi) oraz recital organowy W„ Lyjaka w legnickim kosciele Ma
riackim, w kt6rego programie znajdowaly si� m. in. utwory z legnickiej tabulatury 
organowej. Organizatorzy zapowiadajq publikacj� material6w sesji. 

Bogdan Ro k 

SPRA WOZDANIE Z KONFERENCJI 
POSWI�CONEJ DZIEJOM OI.AWY. OI.AWA 10 III 1984 R. 

W br. obchodzono 750 rocznicc: zalozenia Olawy. W zwiqzku z tym zorganizo
wana zostala sesja naukowa poswic:;cona wybranym zagadnieniom z dziej6w miasta. 
Jej organizatorami byli Zaklad Historii Polskiej i Powszechnej XVI-XVIII w. 
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Instytutu Hist. Uniwersytetu Wroclawskiego i Towarzystwo Milosnik6w Olawy. 

Opiekunem naukowym zostal doc. dr K. Matwijowski. Obradom przewodniczyli 
prof. prof. A. Galos, T. Kotula i S. Michalkiewicz. 

Wygloszone referaty skupily siE: na kilku wa:i:nych problemach z dziejow Olawy. 

Prof. dr M. Haisig omöwil genez� i wyglqd herbu miejskiego. Nast�pnym byl reierat 
dr. J. Kramarka o wynikach badan archcologicznych we wczesnosredniowiecznym 
grodzisku Ryczynie, poloi.onym nie opodal Olawy na prawym brzegu Odry. Wiele 

ciekawych tez zawieral referat dr W. Gladkiewiczowej, ktöra skoncentrowala sie; 
na sprawach prawno-wlasnosciowych miasta w wiekach srednich, nast�pnie na kul
cie sw. Swierada i problemie lokacji miasta. Doc. dr K. Matwijowski przedstawil 

natomiast wiele interesuj::icych uwag na temat pocz<1tk6w reformacji w O!awie. 

Kolejne dwa referaty traktowa!y o problemach dziej6w dziewi�tnastowiecznych. 
Mgr G. Pisarski przedstawil na szeroko zarysowanym tle europejskim olawski 
epizod epopei napoleonskiej, a prof. dr M. Pater m6wil o Polakach mieszkajqcych 
w okolicach Olawy i ich walce o ui.ywanie jQzyka narodowego glöwnie w prakty
kach religijnych. O powrocie Olawy w granic� panstwa polskiego w 19-15 r. truk
towal referat doc. dr. R. Majewskiego. 

W dyskusji poruszono problem ustalenia dziennej daty zdobycia przez woj�ka 

radzieckie Olawy w koncu lutego 1945 r., poniewa:i: R. Majewski przedstawB inn,1 

datQ od wczesniej oficjalnie przyiGtej. Szereg wystqpieri. (m. in. doc. dr W. Rosz

kowskiej, prof. dr. T. Kotuli, dr. J. Kramarka) dotyczylo sprawy kultu sw. Swie
rada w sredniowiecznej Olawie w ujGciu W. Gladkiewiczowej. W dyskusji pad

kreslono tei wage: fakt6w przedstawionych w referacie M. Patera. 
Referaty og!oszone zostanq drukiem w wydawnictwie przygotowywanym przez 

Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego pod red. K. Matwijowskiego. Wyda\•;nic
two dotowane br::dzie przez Towarzystwo Milosnik6w Olawy, ktöre zadbalo tci. 
o sprawny pn,cbicg konfcrencji.

Kry s t yn Matwijo w ski 

SESJA POPULARNONAUKOWA „PANORAMA RACLAWICKA" 

Staraniem Zarzqdu Regionalnego Dolnoslqskiego Towarzystwa Spoleczno-Kultu
ralnego 7 IV 1984 r. odbyla si� w Auli Leopoldina Uniwersytetu Wroclmvckiego 

sesja popularnonaukowa zorganizowana w 190 rocznicq bitwy pod Rac!2.wicami 
i poswiQcona Panoramie Raclawickiej. 

Slowo wstQpne wyglosil wiceprzewodniczc1cy Spolecz.ncgo Komitetu Odbudowy 
Panoramy Raclawickiej prof. dr 0. Czerner. Przypomnial on powojenne losy pl6tna 
i omöwil stan zaawansowania prac nad jego udosti::pnieniem spoleczenstwu. 

Na program sesji zlozyly siG referaty: Bitwa pod Radawicami na ae lnsu

rekcji Kosciuszkowskiej - dr. M. Drozdowskiego (IH UAM Poznan); Naczelnik, 

powstanie kosciuszkowskie i Raclawice w tradycji XIX w. - prof. dr. A. Galosa 

(IH UWr. Wroclaw); Panorama Raclawicka w oczach wsp6lczesnych - mgr J. Na

tusiewicz-Mirer (Krakow), wygloszony przez jej m�za; Architektura rotundy Pa

noramy Raclawickiej we Wroclawiu - mgr. inz. architekta M. Dziekoüskiego 

(Wroclaw - autora realizowanego projektu); Bron i barwa w Panoramie Rncla
wickiej - mgr L. Zajt1Czkowskiej (Wroclaw). Ze wzglGdU na chorob� auto,·a nie 
zostal wygloszony referat Konserwacja Panoramy Raclawickiej - mgr. S. Fili
piaka (Wroclaw), a z powodu braku czasu zrezygnowano takze z przygolowa:iych 

komunikat6w. Materialy z sesji zostami wydane z funduszy DTSK przez Wyda\vnic-
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two Zakladu Narodowego im. Ossolir'iskich. Warto dodac, iz niezwykle nastrojowym 
wprowadzeniem do sesji, ktörej przewodniczyl doc. dr hab K. Matwijowski, byl 
koncert muzyki i poezji patriotycznej przygotowany przez Juliusza Adamo\'v·skiego. 

Wlod.:imierz Suleja 

SPRA WOZDANIE Z DYSKUSJI 
NAD KSL\ZKI\ NORMANA DAVIESA „GOD'S PLAYGROUND" 

Synteza dziejöw Polski brytyjskiego historyka N. Daviesa, aczkolwiek prak

tycznic nieobecna na rodzimym rynku czytelniczym, stanowi wydarzenie historio
grnficzne pierwszorz�dnej rangi. Uzasadnieniem powyzszego twierdzenia moze byc 

przebicg dyskusji nad ni&, zorganizowanej przez IH Uniwersytetu Warszawskiego 
przy wsp6ludziale Naczelnej Dyrekcji Archiwöw Panstwowych 10 IV 1984 r. 
w gmachu GAD-u. 

Po tradycyjnym zagajcniu przez dyrektora IH UW, .J. Kieniewicza. slowo 
wprowadzaj;:ice do dyskusji wyglosil S. Kieniewicz. Stwierdzaj;:ic, iz jest to pierwsze 
od okresu mi�dzywojennego, od ukazania si� syntez Bobrzy11skiego i Sobiesk;ego, 
przedstawienie historii naszego kraju przez jednego autora, wprowadzajqcy skupil 
si� na ukazaniu generalnych zalo:ien autora, widocznych w pracy. Zv.Töcil wic;c 
przede wszystkim uwag() na zyczliwy dla Polski i jej spraw spos6b informowania 
czytelnika, przy czym obfity dobör cytat6w z literatury, nie tylko zreszt;:i historycz
nej (od Ibrahima ibn Jakuba po S. Mrozka), mial cz�stokroc slu:iyc zaskakiwaniu 
anglosaskiego czytelnika. Autor zdecydowal si� przy tym na dwudzielny tok wy
kladu (tematyczno-chronologiczny), eo prowadzilo niekiedy do powtörzen. Tok 
wykladu podporzc1dkowany zostal pröbie wydobycia wielkosci Polski i gl�bokosci 
jej upadku. Davies zdecydowanie przeciwstawil siE: ponadto powszechnie przyj�tej 
w historiografH polskiej tez.ie o ci<1glosci rozwoju naszych dziejöw, wskazuj;:ic na 
zupcln;:i przypadkowosc dat uznawanych za w�zlowe. Nie oznacza to, iz Autor 
nie dostrzegal elementöw trwalosci. Uznal on za takie chrzescijanstwo, ducha 
demokracji i przywi;:izanie chlopa do ziemi. W ujP,ciu globalnym uderza wiE:c 
u Daviesa irracjonalizm dziejöw Polski, decyduj.:icy wplyw na ich bieg czynnik6w 
zcwnE:trznych, niewiara w geopolityk�. Uj�cia szczeg6lowe swiadcz,l o doskonalej 
znajomosci dorobku polskiej historiografii, przy czym Autor niezwykle umiej�tnie 
potrafil wyeksponowac stosunki l;icz;:ice PolskE: z Angfü1. Mankamentem pracy -
doprowadzonej do r. 1981 - S<I natomiast liczne pomylki i potkni�cia faktograficzne. 

Nastqpnie poszczegölnc wyodr�bnione okresy chronologiczne charakteryzowali 
kolejno: A. Gieysztor, Z. W6jcik, T. l..epkowski, A. Garlicki i M. Wojciechowski. 

Polsk� doby sredniowiecza omawial A. Gieysztor. Jcgo wypowiedz. nie tyle 
jcdnak koncentrowala si� na przedstawieniu zastrzezen czy tez poiytyw6w w uj�ciu 
konkretnego chronologicznego okresu (m. in. podkreslil zblizone do idealu scha
rakteryzowanie okresu andegawenskiego, kwestionowal niektöre propozycje termi
nologiczne, np. znaczenie poj�cia „dux"), eo byla raczej dalsiym ci.1giem zapo
cz;itkowanej przez przedmöwc� oceny generalnej. Möwca zwröcH przede wszystkim 
uwag� na widoczny w sposobic ujmowania przez Daviesa tematu wplyw jego 
mistrza, A. J. P. Taylora, eo spowodowalo pol;iczenic typowcgo brytyjskiego prag

matyzmll z programowym nonkonformizmem. Dla Autora, podkreslil Gieysztor, 

historia jako nauka jest intersubiektywna. Davies o<lr:.:uca traktowanie procesu 
historycznego jako dlugiego irwnnia, tak jak to proponowal F. Braudel, sam 
bowiem wierzy w ewenementy i nietrwale koniunktury, ba, nie jest nawet pcwien, 
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czy Polska w og6Ie istnieje (sq moi:e Polacy, ale tei: mocno przemieszani). St<1d 
stale wahanie siq mi�dzy absurdem a racjonalizacjq. Autor jest jcdnak Polskq 
za(ascynowany, przcpelniony podziwem dla jej kultury, preferujqcy, pomiino 
paradoksalnych niekiedy zalozen, konkretnosc przekazu. Nie ulega zalcm ,,n1tpli
v,osc:i, konkludowal Gieysztor, iz praca Daviesa spowoduje przcniesicnic syntetycz
nych dyskusji na wyi:szy poziom. 

Z. \V6jcik przedstawil clzieje Polski nowozytnej. Wskazuj;:ic na walory crudy
cyjnego ujE;cia, bardzo dobrze, jego zdaniem, pr7.yswajalnego, podkrcslil, ii: Autor 
trafnie wydobyl tak charakterystyczmi dla 6wczesnego okresu kwestiG tolerancji, 
jak i zagadnienlc Polski jako przedmurza chrzescijat'1stwa. Charakterystyczne bylo 
p:·zy tym, ii: Autor, przedstawiajqc problematykc; XVII w., wielokrotnie dochodzil 
do podobnych wniosk6w, jak W. Konopczy11ski. Razil natomiast Wöjcika brak 
rozdzialu o kulturze tego okresu - jej specyfika zaginq!a w powodt.i innych 
zagadnict'l. Recenzent ,vskazal ponadto na inm1, istotnq konstat,1cjq Autorn, dlaczego 
w Polsee okazat sie; niemozliwy do wprowadzenia religijny uniformizm. Wynika!o 
to. zdanicm Daviesa, z braku w Polsee wladzy absolutnej (gdzie absolutyzm, tarn 

reiigijna nietolerancja). Zdanicm V/6jcika Autor nie docenil roli senatu w systemie 
wladzy szlacheckiej Rzeczypospolitej, znakomicie natomiast wydobyl islotnq r6i:nicq 
por.1ic;dzy XVIII-,viecznct Polslq a jcj sqsiadami, w przcciwienstwie bowiem do 
nich anachronizm I Rzeczypo�politej polcga! na dbalosci jcdynie o clobrn swych 
obywatcli. 

Okres porozbioro,vy omowil T. :r�cpkowskL Wskazal an przede wszystkim, zc 
praca D,wiesa nie jcst, ze wzg!Gdu na adresata, dzielem zbon1ym, �d,1c w istocie 
szczeg6lnym poh1czeniem zbioru anegdot z syntctyczno-problemowym wykladcm. 
\V<jtpliwa jest, jcgo zdaniem, wyeksponowa:1,, przez Aulora leza o dccydujqcym 
w ca1ym tym okresie odd;,:ialywaniu czynnika zewn:;trzncgo. Nazbyt malo jcst 
w prncy informacji o samym spoleczet'1stwie, ulega tez. Autor legcndom (San 

Dor:1.ingo, reduta Ordona). Charakterystyczna jest, zdaniem E.epkowskiego, niech�c 
Autora do powstan, nie uwzglc;dnil tez on powstan realistycznych (1806, 1809, 1812, 
1918, powstania slc1skie). Pesymistyczny wydiwii:k ma wrcszcie teza Daviesa, ze 
okres II Niepodleglosci to tylko szczi:sliwy a przypadkowy antrakt w stalym ciqgu 
zaleznosci od czy 11nik6w zewnQtrznych. 

A. Garlicki scharakteryzowal lata II Rzeczypospolitej. Rozpocz4l od przeciw
stawienia SiG krytycznej opinii Lepkowskiego odnosnie do problemu powstan, 
generalnie zas, por6wnuj<JC pracG Davicsa ze wsp6lczesnymi syntewmi, ocenil j,1 
pozytywnie. Vlskazal przy tym, ze historyk-Polak si!c1 rzeczy bE,:dzie odwolywa! si� 
do wiedzy odbiorcy, czego nie mögl uczynic Autor. Zdaniem Garlickiego dzicjc 
okre,m miGdzywojennego Davics, zreszt<! specjalizujqcy siG w tej wlasnie epoce, 
przedstawil niekiedy w sposöb wybielaj,1cy (nie dostrzegl np. pogromöw). I choc 
niekt6rc opinie Autora moglyby wywolac u szerokiej czylaj<4cej publicz.nosci od
ruchy wr�cz oburzenia (chocby przy ocenach Pilsudskiego), to widac jasno, ii 
praca powstawa!a bez charakterystycznych dla polskiej historiografii obci<jzc:'i, 
powoduj4cych koniecznosc stosowania autocenzury. 

Nurt recenzyjnych wystqpiei't zamknE;la wypowiedz M. Wojciechowskiego. Uchy

lil si<:: on jednak od oceny czt;sc ksü1fäi poswif;Conych dziejom PRL (jako historii 

nie pisanej na podstawie zr6del), a skoncentrowal si� na okresie 1939-1945. 
Wojciechowski polemizowal w gruncie rzeczy z konkretnymi ujGciami szczeg6lowymi 
(problcm granic, kwestie onomastycme w odniesieniu da ziem zachodnich i pöl
nocnych, pominiqcic w rozwaianiach rzqdu emigracyjnego w Londynic). Zarzucil 
te:i: Autorowi nicclostrzeienic prac polsko-niemicckiej Komisji Podrc;cznikowej, ge
neralnie zas autor�k<I metodq, stosowanq przez Daviesa, okrcslH mianem historii 
deteklywistycznej. 
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W \VielO\'.iqtkowcj dyskusji glos zabralo 11 os6b. Niemal wszyscy podtnymy
wali wst(;pnq opiniE; S. Kieniewicza o znaczqcym postc;pie w syntetycznym ujE;ciU 
dziejow Polski, podobnie jak ukonkretniali Jego zarzut odnosnie do faktograficz
nych bl�d6w i pomylek. Pojawialy siG jednak, rzecz jasna, i Wqtki nowe. I tak 

J. Tomaszewski zakwestionowal tezG o przypadkowosci panstwowego odrodzenia
Polski w 1918 r. dowodzqc, iz byla to w6wczas okreslona europejska prawidlowosc.
Uznal tez, zc Autor wyeksponowal kwestiE; zydowskq, splaszczaj&c problem mniej
szosci w og6le, kt6rcgo wszak kwestia ;iydowska byla eo prawda istotnym, ale
jedynie fragmentem. J. Bardach eksponowal nieszablonowosc ujE;cia - tytul stal
sie: dlan. widomym odbiciem nietypowosci dziej6w Polski, a spos6b \Vykladu Daviesa

por6wnal do pisarshva P. Jasienicy. Za trainq uznal autorskc1 paralelG pomiE;dzy

dzicjami Polski i Finlandii, zakwestionowal natomiast wyw6d W6jcika odnosnie do
mechanizmu zjuwiska nietolerancji, stwierdzajqc, iz tolerancyjne okazywaly siG
wlasnie panst\va oswieconego absolutyzmu.

W nietypowy spos6b rozpocz<1l s\ve wysti;pienie J. Jcdlicki. Otoz zaproponowal 
on Garlickiemu swoist<1 ,.transakcjc;:": w zamian za zobowiqzanie sie: dopro\vadzenia 
do kompletnego wydania pracy Daviesa w Polsee on sam podejmowal sie;: ,,wydrzec 
Autora z rqk rozjuszoncgo Uumu''. Ten frywolny z pozoru akcent swi<1dczyl jeclnak, 
iz swiadomosci zn.iczenia pracy to\varzyszylo przekonanie, ze znajomosc jej nie 
wykroczy poza w<1ski profesjonalny obieg. Jedlicki zwr6cil ponadto uwagc;: na 
nie wymienione do tej pory walory ksiqzki: psychologiczne wyczucie anglosaskiego 
czytelnika, znakomitc1 pracc;: przek!adowq (tlumaczenie polskiego doswiadcwnia, pol
skiej idiomatyki), wreszcie swietne wyzyskanie literatury pic;:knej - wplecenie 
jej w tok historycznego wywodu zaowocowa1o zwlaszcza kapitalnymi pointamL 
Autor, zdaniem dyskutanta, ukazal nie anonimowy proces historyczny, lecz losy 
zbiorowosci, eo jest znacznie trafniejsze, anizeli preferowane przez A. Gieysztora 
,,dlugie trwanie". 

W historiograficznym, nie tylko zresztq polskim, kontekscie staral sie;: osadzic 

syntezc;: Daviesa J. Serczyk. Z kolei dla J. Zarnowskiego z dezintegralnego uj�cia 
Autora wylanial siE; zbyt sielankowy obraz dwudziestolecia miGchywojcnnego. 
Wplyw na taki w!asnie sposob przedstawienia lat 1918-1939 upatrywal Zarnowski 
w przejmowaniu przez Autorn occn litei•atury pil;uctczykowskiej, eo przyk!adowo 
sprawilo, ze Davies apologetycznie potraktowal polityke: Becka, zbagatelizowal zas 
pr6by faszywcji Polski. Spos6b pn:cdstawienia okresu mit;dzywojennego krytycznie 
ocenil r6wniez Ajnenkiel. 0 ilc jednak zgodzil sii:: on z genera1nym obrazem poli
tyki zagranicznej II Rzeczypospolitej i jej mozfr.vosci, to Wqtpliwosci swe zglosil 
odnosnie da ujGcia stosunkow wcwnc;trznych. Jcgo zclaniem w.braklo przede wszyst
kim przedstawicnia form organizacyjnych panstwa i ich rozwoju, eo spowodowalo 
zbyt skr6towy opis roli sil politycznych dzialajqcych w II Rzeczypospolitej. Zwery
fikowane powinny byc nadto problemy wiqzqce sie;: z opisem rozwoju gospodarczego 
Polski, przy czym Ajnenkiel przypomnial sw.-i tezc; o bezpodstawnosci pr6b po

r6wnywania danych z okrcsu mic;dzywojennego w stosunku do wynik6w 1913 r. 
Nowe wijtki wprowadzil r6wniei: do dyskusji J. Maciszewski. Wedlug niego 

Autor nie dostrzegl ewolucji ustrojowej I Rzeczypospolitej od XVI da XVIII w. 
Nie mozna zwlaszcza stawiac znaku rownosci mic;:dzy demokracj.-i szlacheck,1 
a anarchi<I - istnienie zasady liberum veto zmuszala bowiem do osüiganla 
consensusu, dapiero zas anarchizacja zycia politycznego i upadek kultury politycznej 
sprawily, iz sejm przestal wype1niac swe konstruktywne funkcje. Zdanicm nast�
pnego m6wcy, .J. Skowronka, Autor trafnie wydobyl specyficzn.-i ccchc;: dziej6w 
Polski jako kraju „przechodniego". zabraklo jednak w syntezie okresu mic;dzypow

staniowego, tak przeciei. istotnego dla ksztaltowania si('; poczucia narodowej toz

samosci. O wielkim szacunku Autora dla palskiej kultury i wprowadzeniu bo
gatych element6w komparatystycznych m6wil J. Mi<1so. Punkt widzenia prze-
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ci�tnego, jak stwierdzil, zachodniego czytelnika przedstawit pan Koc, profesor 
jednego z uniwersytetöw amerykaiiskich. Przypomnial on, :ie dla Zachodu naro
dziny II Rzeczypospolitej byly wynikiem historycznego przypadku, zaklöceniem 
swoistej XIX-wiecznej „normy". Stqd wynikala latwosc, z jakq zaakccptowano 

w pari.stwach anglosaskich odrodzenie Polski w 1945 r. jako panstwa w radzieckiej 
sferze wplywöw . Owcj tradycyjnej „normic" nalezalo zatem przeciwstawic optyk� 

polskq, co uczynil Davies. Moze ona przyj,ic si� na Zachodzie tym latwiej, ze od 
1980 r. mamy tarn clo czynienia z odmiennym, nowym spojrzenicm na polskie 
sprawy. Pokojowa proba rozwiqzania wewnGtrznych problcmöw Polski stala si� 
w oczach tamtejszej opinii publicznej alternatywq wobec wspölczcsncj roli odgry

wanej przez panslwo, b�dqce nie tyle obroncc1. co zagro:ieniem dla obywatela. 
Dlatcgo tez synteza Da\·iesa trafia na chlonny i zainteresowany tcmatem rynek 
czytelniczy. 

Dyskusjq zamknqlo wystqpienie A. .Juzwenki. Przypomnial on, w jaki sposöb 
doszlo do zetkniqcia sie: Autora z Polskq i jak narastalo rozumienie jej problemöw 

i jej historii. Stqd jego synteza stala sie: dzie!em kogos b�dqcego „w nas'' i obser
wujqccgo nas z zewnqtrz. Nie powinno tez dziwic czytelnika, ze obok spojrzenia 
z polskiego punktu widzenia stosowal Autor zmian� jego odniesienia, spoglc1dajqC 

przez filtry zaborcöw. Nie mögl röwniez pominc1c wplywu wywieranego na znie
walanych przez zniewalaj<Jcych. To zas, ze Autor stoi w opozycji do wspölczesnej 
polskiej historiografii, wynikac moze r6wniez z faktu, i:i metoda marlcsistowska 
nie daje jego zdaniem mozliwosci pelnego zrozumienia dziejöw Polski. 

U konca pic1tej juz godziny dyskusji glos zabral Autor. Stwierdzil, iz w trakcie 
analogicznych dyskusji na Zachodzie bywal atakowany duzo ostrzej. Wie, i.e nie 

zadowoli wszystkich specjalist6w, domagajqcych si� zwi�kszania obszaru swej 
dzialki. Wie röwniez, :ie nie byl w stanie uniknqC szczegölowych b!�dow, aczkolwiek 
podtrzymuje swe wszystkie generalnc konstatacje. 

Jac e k  Wit k o w s ki 

KONFERENCJA NAUKOWA Z OKAZJI XXV-LECIA 

TOWARZYSTWA PR.ZYJACIÖI.. NAUK W LEGNICY 

W dniach 14-15 IV 1984 r. na Zamku Piastowskim w Legnicy i Zamku Ksiq
i.qt Glogowskich w Glogowie odbyla si� konferencja naukowa, zorganizowana 
w XXV rocznicq powstania TPN w Legnicy, kt6rej celem bylo podsumowanie 
dorobku naukowcgo w badaniach nad przcszlokicl regionu lcgnickiego oraz skon
statowanie potrzeb i moi.liwo:ici ich realizacji w tym z:akresie, a na tym tle wytycze

nie dalszego planu pracy legnickiego TPN. 
Inicjatorem i organizatorem sesji bylo TPN w Legnicy, a konsultantem nau

kowym dr R. Gladk:ewicz. 
Pierwszego dnia, po kr6tkiej cz�sci oficjalncj oraz przyj�ciu gratutacji i zyczen 

od przedstawicieli towarzystw · naukowych i poszczeg6lnych osöb, prczes TPN 

dr J. Chutkowski dokonal otwarcia obrad, kt6rym przewodniczyli: dr T. Gumil1ski, 

prof. S. Michalkiewicz i prof. dr W. Korta. 
Zaprezentowane zostaly nast�pujqce referaty: Region legnicki w historiografii 

powojennej dra R. Gladkiewicza, mgra K. Grygajtisa i dra Z. Szkurlatowskiego 
(wygloszony przez dra Gladkiewicza), 25 lat TPN w Legnicy i jego udzial w bada

niach i popularyzacji przesz!osci regianu mgra A. Bojakowskiego; Prace geogra
ficzno-histaryczne i kartografia doc. dra J. Janczaka; Arch.iwa i archiwistyka 
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dra J. Pabisza i mgr. B. Pazoly (wygloszony przez mgr. B. PazolE;:), po czym uczest
nicy sesji przyj,::ci zostali przez wojewod� legnickiego Ryszarda Jelonka. 

15 IV kontynuowano obrady pod przewodnictwem doc. dra J. Janczaka, pod
cza� kt6rych wyglosili referaty: mgr 0. Prus, Dorobek badan archeoLogicznych, 

i prof. dr J. Rozp,::clowski na temat osiqgni�c naukowych w zakresie historii archi
tektury i sztuki. 

Zar6wno pierwszego, ja!{ i drugiego dnia sesji toczyla si,:: obfita dyskusja, 
w kt6rej udzial wziE:li: doc. dr K. Matwijowski, dr S. Zyga, dr M. Iwanek, 
dr T. Gumii1ski, prof. S. Michalkiewicz, dr J. Pabisz, doc. dr J. Janczak, mgr A. Kol
buszewska, dr Z. Szkurlatowski, dr F. Zywert, mgr A. Bojakowski, prof. dr W. Kor
ta, prof, dr J. Rozp,::dowski, doc. dr A. Karlowska-Kamzowa (glos w dyskusji 
odczytany przez mgra J. Witkowskiego), mgr J. Witkowski i dr J. Chojnacki. 
Podsumowania sesji dokonal dr R. Gladkiewicz. 

Zarciwno w referatach, jak i dyskusji pr6bowano okre.füc potrzeby badawcze 
i wydawnicze (nowe w wiclu wypadkach uj,::cie dziej6w Sl.:iska, koniccrncsc 
opublikowania prac monograficznych, slownik6w biograficznych i geograficzno

-historycznych, biografii, wydawnictw zr6dlowych itd.). Podnoszono potrzebQ badan 
interdyscyplinarnych. Dyskutowano takze nad poj,::ciem „regionu legnickiego". 
Proponowano rozumienie go na spos6b historyczny bqd:i. jako obszar obecnego 
LGOM. Co do jednego panowala zgodnosc poglqdow: regionu legnickiego nie da 
si� izolowac od problematyki dziej6w slqskich. Ponadto wielu uczestnik6w sesji 
podkreslalo potrzebq ochrony srodowiska i zwiqzanej z tym ochrony zabytk6w, 
zglaszajc1c potrzeb,:: powolania specjalnej sekcji w TPN. 

Materialy z legnickiej konferencji publikowane b�dq przez TPN. 
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KS. BISKUP WINCENTY URBAN (1911-1983) 

Dnia 13 XII Hl8:l r. zmarl ,ve Wroc!awiu ks. biskup prof. dr hab. Winccnty 
U,·ban, wybitny bacbcz i znawca dziej6w Kosciola katolickiego na S19sku, dlugo
ldni kicrownik Archiwum i Muzeum Diecezjalnego oraz Biblioteki Kapitulnej wc 
Vhoclawiu, cz!owiek, kt6ry polozyl nieocenione zaslugi w uratowaniu wielu za
bytk6w sztuki sakralnej, starodruk6w i ksiqzek w pierwszych, pionierskich latach 
po po\':rncic Slqska do l\facierzy, wychowa\vca wielu historyk6w dziej6w Koscio1n 
i ksi(;zy z Wroclawicgo i Opolskiego Seminarium Duchownego, czlonek Wrocla,v
skic:go To,varzystwu Fceukowcgo, Wroclawskic,go Towarzystwa Milosnik6w Historii 
i -.,·:ciL; innych tow,ir-�ystw naukowych. 

Ks. p,·of. cl:· \V. Urban urodzil si� 13 II 1911 r. ,v Grodzisku k. Przeworska. 
C'jciec .Jegu, Antoni, byl robotnikiem. Szkol� elementarn9 ukonczyl w 1923 r. 
,v Chalupkach. Dalsz�'l naukq kontynuowal w gimnazjum w Lezajsku. W szkole 
tcj 29 V 1931 r. uzyskal s\\·iadectwo maturalne . .Jesieniq tegoi. roku podj4l studia 
na \Vydziale Teologicznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. 

Na III rnku studi6w zostal asystentem biblioteki Zakl:ad6w Teologicznych 
UJK. W trakcie studi6w ucz�szczal na semin,wium „Historii Kosciola w Polsee 
i na Rusi", kt6re prowadzil wybitny znawca dziej6w powszechnych Kosciol:a 
i histm·ii Kosciola katolickiego w Polsee ks. prnf. J. Uminski. Na nim przygotowal 
prac� magistersk,1 pt. Mysl unijna w Polsee w drugiej polowie XVI w. Ju:i; potl 
ko11iE:c studi6w poczql gromadzic materialy do rozprawy doktorskiej. W centrum 
Jcgo zaintercsowania, moze za sugestiq Mistrza, znalaz!a siG postac i;yjqcego 
w XVII w. arcybiskupa I\Telecjusza Smotrzyskiego. 

Korüynuowanic pracy badawczej po otrzymaniu swiElcen kaplan.skich (28 VI 

193G) nie bylo rzeczq latw<1, choc ks. Urban uzyskal stosowne zezwolenie od ks. 
arcybiskupa B. Twardowskiego, ale pod warunkiem „niezaniedbywania pracy 
cluszpasterskicj". Zyczliwosc zwierzchnik6w znalazla jednak wyraz w skierowaniu 
do podmiejskiej parafii w Sokolnikach, a p6iniej w Bike Szlacheckiej i Kamionce 

Strumilowej, miejscowosciach niezbyt odleglych od Lwowa. Umoi.liwialo to ks. W. Ur
banowi SPGdzanie kazdej wolnej chwili, po wywiqzaniu sü; ze swych obowü1zk6w 
wikarego i katechety, a takze swej spolecznej pracy wsr6d mlodziezy wiejskiej, 
w czytelniach bibliotek i archiw6w lwowskich. W efekcie ju:i; w czerwcu 1939 r. 
m6gl On wrqczyc swojemu promotorowi, ks. prof. Uminskiemu, prac� pt. Prymat 

papieski w pismach i dzialalnosci MeLecjusza Smotrzyskiego. Obronie przeszkodzil 
jednak wybuch wojny. Wydaje si�, ze w tych ci�i.kich czasach ks. Urban skoncen

trowal si� na pracy w swojej parafii Bi!ce Szlacheckiej, ktörej proboszczem zostal 

w 1940 r. Nie trzeba podkreslac, w jak trudnych odbywafa si� ona warunkach. 
Opr6cz normalnych poslug duchownych dochodzila jeszcze praca na tajnych kom
pletach, gdyz na tych terenach nie wolno bylo oficjalnie uczyc religii. Moze tylko 
wieczorami znajdowal czas na lektur�. 

Po zakonczonej wojnie razem ze swoimi parafianami przyjechal na $lqsk. 
W 1945 r. zostal proboszczem w Greczu (obecnie Grodzisk) na Opolszczyznie. 



Nekrologi 475 

W rok pozmeJ powierzono Mu funkcje kierownika Archiwum i Muzeum Diece
zjalnego i Biblioteki Kapitulnej we Wroclawiu. W 1947 r. powolany zostal na 
wykladowce historii Kosciola w Seminarium Duchownym we Wroclawiu, a w dwa 
lata p6zniej podj.:il tez wyklady z tego przedmiotu w Seminarium w Opolu. 

Bezposrednio po wojnie ropoczql ks. W. Urban starania o otwarcie przewodu 
doktorskiego na Uniwersytecie Jagiellonskim. Ze wzglt;du na brak specjalist6w z za
kresu tematyki rozpraw, a takze jej drazliwosc, musial j4 przedlozyc w Warszawie. 
Z tych powod6w obrona odbyla si� dopiero w 1947 r. na Wydziale Teologicznym 
uw. 

W dniu 26 II 1953 r. ks. dr Urban habilitowal siena Wydziale Teologicznym UJ 
na podstawie pracy pt. Leopold Sed!nicki, ksiqz� biskup wrodawski 1836-1840 i jego 
odst�pstwo, na tie dziej6w Kosciola katolickiego na Slqsku w pierwszej po!owie 
XIX wieku. I tu, podobnie jak przy doktoracie, nie wszystko potoczylo sie bez 
przeszk6d. Przypuszczalnie gl6wnie ze wzgledu na zblizaj4cq sie likwidacje Wy
dzialu Teologicznego i niedopelnienie obowic1zku druku pracy nie doszlo do za
twierdzenia habilitacji. W trakcie wspomnianej reorganizacji zaginela cala doku
mentacja, w tym trzy recenzje pracy. Wszystkie formalnosci dopelnione zostaly 
dopiero w r. 1972. W tym tez roku zgodzil sie podjqc wyklady na Akademii Teo
logii Katolickiej w Warszawie. Tytul profesora nadzwyczajnego otrzymal w r. 1975, 
a zwyczajnego dopiero pod koniec swego zycia w 1982 r. Na tych wszystkich, 
wyraznie sp6znionych, nominacjach opr6cz losu wyraznie zaciqzyly wzgledy poza
naukowe. Gdy bowiem w r. 1971, juz jako biskup sufragan wroclawski (nominacjic: 
otrzymal 25 X 1959 r., a konsekrowany zostal 7 II 1960 w Katedrze wrodawskiej 
przez ks. kardynala S. Wyszynskiego w towarzystwie ks. arcybiskupa E. Baziaka 
i ks. biskupa B. Korninka) obchodzil jubileusz 25-lecia pracy na Slqsku, dorobek 
Jego zamykal sie liczbq prawie 250 publikacji. Mimo rozlicznych obowiqzk6w 
nastepne lata byly tak.ze bardzo owocne. Dzis bibliografia Jego prac siega prawie 
500 pozycji (4.67 wydanych, szereg prac w druku i wiele r�kopis6w przygotowanych 
do wydania). 

Spr6bujmy blizej scharakteryzowac ten nurt dzialalnosci sp. Biskupa W. Ur
bana, choc zdaj� sobie sprawG, ze jest to zadanie wcale nielatwe i wymagajqce 
obszernego studium. 

W sv,ym pisarshvie historycznym nie ograniczal siG do jednej epoki. RozpiG
to�c czasov.;a Jego prac jest niezwykle rozlegla - od wiek6w srednich, poprzez 
czasy nowozytne, wiek XIX, az po wsp6lczesnosc. Juz ta jedna cecha Jego tw6r
czosci naukowej pokazuje nam, jak bardzo dobrze opanowany mial warsztat 
badawczy, iz swobodnie m6gl si� poruszac wsr6d r6znego rodzaju zr6del, od nie
licznych, bardzo lakonicznych, wymagajqcych wrt:cz benedykty11skiej cierpliwosci 
i wielkich umiejGtnosci interpretacyjnych, po masowe, gdy najwazniejszq sprawq 
stawala siG ich selekcja i wyb6r najwazniejszych. Przy tej okazji trudno nie zau
wazyc, :i:e przyczyna tej wedr6wki przez epoki tkwila nie tylko w szerokich 
zainteresowaniach ks. Urbana, ale takze w wielkim zapotrzebowaniu na tego typu 
prace. Ten gl6d ksic1zki i slowa ks. Biskup Urban znal najlepiej i czesto sam lub 
przy pomocy swoich uczni6w staral siG mu sprostac. Rozeznanie zawdzieczal licznym 
kontaktom z duchowienstwem i wiernymi; podajmy przykladowo, ze w ciqgu prawie 
24 lat zwizytowal 68 dekanat6w, udzielil sakramentu bierzmowania ok. 300 tys. 
osobom, wyglosil ok. 23 tys. kaza11, a kontakty z duchowienstwem trudno jest 
obliczyc (ok. 50 tys.). 

Sposr6d wszystkich epok najblizsze bylo Mu jednak XVII stulecie. Nie sc1dze, 
aby bylo to przypadkiem. Tak jak wielu historyk6w swieckich wybral:o ten okres, 

by poznac genez� 6wczesnych trudnosci Rzeczypospolitej, tak te:i ks. Urban szukal 
klucza do poznania zar6wno przyczyn 6wczesnych slabosci Kosciola katolickiego, 
jak i drogi, na kt6rq w6wczas wkroczyl, drogi wewnGtrznego odrodzenia. Intere-
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sowalo Go zas to, eo bylo sednem przemian, polozenie nacisku na ksztalcenie du
chowienstwa i na jego zaangazowanie w pracy duszpasterskiej. 

W tym kreslonym obrazie 6wczesnej rzeczywistosci byl niezwykle rzetelny, 
nie unikal problem6w trudnych, nazywa! je po imieniu, ale szukal r6wnoczesnie 
przyczyn tego stanu rzeczy. Dostrzegal je m. in. w slabosci kadr Kosciola. Tak 
odczytuj� m.in. Jego prac� o S. I. Rostocku (Sebastian Ignacy Rostock. Biskup 
wroclawski (1664-1671) jako zasluzony bib[iofil, ,,Nasza Przeszlosc", XLV, 1976, 
s. 73-189).

Chociaz tw6rczosc naukowa ks. Biskupa skoncentrowana byla wok6l problema
tyki dziej6w Kosciola w rejonach pogranicznych, jej waga jest znacznie wi�ksza. 
Nie mozna sobie dzisiaj wyobrazic pr6by odtworzenia dziej6w tych terytori6w bez 
Jego prac. Staral si� bowiem wydobyc w nich r6wniez ich przeszlosc, a takze 
wszelkie zwi::izki z Polskq i polskim kr�giem kulturowym. 

Przy calym swym gl�bokim patriotyzmie jakze daleki byl On jednak w tym 
swoim spojrzeniu na przeszlosc od jednostronnosci, charakterystycznej dla ludzi 
ulegajqcych tendcncjom nacjonalistycznym, widuicych tylko sprawy wlasnego na
rodu. W jednej ze swoich prac slqskoznawczych zamiescil On wezwanie prof. L. Pe
try'ego, kt6re warto w tym miejscu przytoczyc, gdyz znacznie wczesniej podpo
rz.:idkowal haslu w nim zawartemu caly sw6j tw6rczy wysilek. Wyrazil w nim 
mianowicie Profesor zyczenie, ,,aby Sl.:isk stal si� w nowym sensie pomostem 
i krajem spotkan dla badaczy swiadomych swej odpowiedzialnosci, a przez nich 
byl osrodkiem dla dalszych wiElz6w miEldzy Polakami, Czechami i Niemcami jako 
trzema narodami sqsiednimi" (Sebastian Ignacy Rostock ... , s. 74). 

Gdy jestesmy przy og6lnych rozwazaniach o pracach ks. Biskupa, trzeba zau
wazyc, ze spod Jego pi6ra wyszlo szereg syntez, monografii, wiele obszernych 
studi6w, prac fr6dloznawczych, do kt6rych szczeg6lnie czrc;sto si�gac �de! historycy, 
katalog6w, regest6w, miscellane6w zr6dlowych, artykul6w i prac popularnonauko
wych i wreszcie recenzji. Nie bylo na dobrq sprawEl gatunku, kt6ry nie bylby 
reprezentowany w jego pisarstwie. Moze jedynie rzadziej uczestniczyl w polemikach. 
Nie byla to zapewne tylko sprawa temperamentu, ale umiejEltnosci doceniania 
argument6w drugiej strony; tylko w6wczas zabieral ponownie glos, gdy spraWEl 
uwazal za powazniejsz.:i. 

W calym dorobku naukowym ks. Biskupa Urbana wyr6znic mozemy kilka 
nurt6w. Pierwotne zainteresowania badawcze obejmowaly wschodnie kresy Rze
-czypospolitej, z kt6rymi zwiiizal siEl przez studia i sw.:i pierwszq prac� duszpasterskq. 
W nim znajdowala siEl praca magisterska i doktorska (jej obszerne fragmenty zo
staly wydrukowane, z r6znych zapewne przyczyn, dopiero, po latach: Konwersja 

Melancjusza Smotrzyskiego, polemisty i dyzunickiego arcybiskupa polockiego w la

tach 1620-1627. Przyczynek do dziejaw polemiki religijnej, ,,Nasza Przeszlosc", 
t. 5, 1957, s. 133-216). Jeszcze b�dqc studentem nawi.:izal stalq wspölpracf) z wycho
dzqcym w Lucku „Zyciem Katolickim" i kontynuowal: jq, gdy podj<jl praccc:. Na
jego l:amach zamieszczal: artykuly popularnonaukowe o historii poszczeg6lnych
miejscowosci (np. Z przeszlosci Beresteczka, 1933 nr 50/51; Z przeszlosci Horochowa,

1934, nr 24) i o dziejach Kosciola na tych terenach (np. Ksiqdz Piotr Skarga 

a Kosci6l wschodni, 1936, nr 34; Stefan Batory a katolicyzm na wschodzie, 1936,
nr 47, czy W setnq rocznic� tragedii unit6w, 1839-1939, nr 29).

Po wojnie do tego nurtu nawiqzal dopiero na poczqtku lat szescdziesiqtych. 
Przede wszystkim staral si� ks. Biskup przypomniec w6wczas dzieje miejscowosci, 
z kt6rymi bylo mocno zwiqzany: Sokolnik i Bilki Szlacheckiej (Z dziej6w sokol

nickiej kr6lewszczyzny, Rzym 1964, ss. 25, i Szkice z dziej6w rzymskokatolickiej 
parafii w Bilce Sztacheckiej i jej duszpasterstwa, Rzym 1964, ss. 96). Odnosi siQ 
wrazenie, jakby tymi pracami jeszcze raz chcial zaakcentowac pamiElc o swych 
pierwszych parafianach i chE!c utrwalenia wiedzy o ich rodzinnych okolicach. Z nich 
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chcialbym szczeg6lm-1 uwagE; zwr6cic na pracE; o Bike Szlacheckiej, i to nie tylko 
ze wzgl<;:du na jej bogatq podstawi:; zr6dlow&, ale dlatego, iz pomaga ona zrozu
miec niezwykle skomplikowanq sytuacji:;, ktöra istniala na tych kresach, zwlaszcza 
w czasach najnowszych, i na tym tle uzmyslowic sobie roll;), jak& odgrywal Kosciöl 
i jego duchowienstwo. 

Moze jeszcze wiE;kszy nacisk polozyl na ludzi, ktörzy tam :i:yli i cale lub 
-czqstkE; swego zycia zwüizali z tymi terenami. Na czolo wysuwa siE; tu kilka prac
o arcybiskupie Bilczewskim (np. Sluga Bozy J6zef Bilczewski, arcybiskup lwowski
(1860-1923), ,,Ateneum Kaplanskie", 58 (1966), s. 167-171; Bilczewski J6zef {1860-
1923), [w:] Hagiografia polska. S!ownik bibliograficzny, t. 1, Poznan 1971, s. 133-

139 i inne), o kt6rego dzialalnosci pamiE;6 nie zaginE;la do dnia dzisiejszego, o czym
m. in. moze swiadczyc troska, jakq otoczony jest grob, a takze o ks. Prof. Sz. Szy
delskim (Rzym 1969, ss. 29), ks. M. Turkowskim (Rzym 1972), a przede wszystkim

zas o calej rzeszy kaplan6w ze wschodu, ktörych los rzucil po II wojnie swiatowej
na Ziemie Zachodnie, gdzie wniesli sw6j wklad w przywr6cenie ich do zycia
(Dorobek naukowy ksi�zy repatriant6w w Polsee w iatach 1945-1970, ,,Homo
Dei", R. 39 (1970), nr 3, s. 232-237; Duszpasterski wklad ksiqzy repatriant6w
w archidiecezji wroclawskiej w latach 1945-1970, Wroclaw 1970, ss. 195; Duszpaster
ska siejba kapcan6w repatriant6w na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945-1970, 

Wroclaw 1972, ss. 142).
I w ten spos6b stykamy siG z drugim, na pewno najbogatszym, nurtem w dzia

lalnosci badawczej ks. Urbana, a zwützanym z dziejami Sl;;iska. 
Wydaje siE;, ze w nim najblizsze sercu byly Mu prace z zakresu szeroko 

pojGtej wiedzy o ksiqice. Dal tym uczuciom wyraz, gdy ,ve wst<;:pie do jednej z nich 
przypomnial opiniE; Stanislawa Brzozowskiego: ,,milosc do rzeczy starych i gh)
bokich, daleko w przeszlosc i przyszlosc idqcych daje spokojnq wiarE; i wytrwalosc". 
To emocjonalne zaangazowanie i zrod:wna z niego pasja badawcza korzeniami 
swymi tkwila jeszcze w latach studenckich, ale pogl1:biona zostala, gdy wlasnymi 
rGkoma tworzyl na nowo Archiwum, Muzeum i Biblitekq Kapituln:i, we Wroclawiu. 
Pisa! wiE;c CZE;sto sprawozdania o pracy tych instytucji, ktöre zamieszczane byly na 
lamach „Sob6tki" R. 2 (1947), s. 456-458; R. 3 (1948), s. 581-582; za Iata 1949-
1959 - R. 15 (1960) nr 2, s. 265-267; za lata 1945-1970 - R. 30 (1975), nr 3, 
s. 397-399), a tak:i;e w innych czasopismach. Pierwszym sygnalem zainteresowaii.
dawnymi ksiE;gozbiorami i -ich tw6rcami byl komunikat o nyskim bibliofilu z XVII w. 
J. F. Padewitzu (Spr. WTN R. 10 (1955) s. 24-25), ogloszonym p6zniej w formie
artykulu (Rocz. teol. kanon. 3 (1957) z. 2, s. 241-269). W slad za tym poszly na
stE;pne prace o ksi�gozbiorach: ks. J. Schleupnera (tamze, 7 (1960), s. 103-117),
kanonik6w katedralnych we Wroclawiu (Call. Salut. 7 (1975), s. 149�214), S. I. Ros
tocka, A. Kirchera a Lilekirch (tam:ie, 8 (1976), s. 55-76), P. Gebauera (tamze,
9 (1977), s. 61-73), J. Sh. Printza Buchowa (Rocz. Bibl. 21 (1977) z. 1/2, s. 197-217),
J. W. Budeusa a Lohr (Arch. Bibi. Muz. Kose. 1981, s. 5-95), S. F. Schaffgotscha
(Coll. Salut. 13 (1981), s. 41-152) i J. Leuderoda (Wroclaw 1981, ss. 95). To suche
zestawienie najlepiej pokazuje ogrom wysilku, a zarazem jego scisle zaplanowa
nie. Przypuszczac mozna, ze wienczyc go miala rozprawa syntetyczna o wroclaw
skich ksi�gozbiorach i bibliofilach.

Nie mnieisze znaczenie dla dalszych badan mialy prace nad wydaniem katalogu 
rQkopisöw (Arch. Bibl. i Muz. Kose., t. 10-16, Lublin 1965-1968), dokumentöw 
(Rzym 1970) oraz wykazu regestöw dokumentöw z Archiwum Archidiecezjalnego 
we Wroclawiu (Warszawa 1970 i Rzym 1970). Tego typu prace nie zawsze Sq 
doceniane, choc sq owocem duzego trudu. 

Prawie r6wnolegle publikowal ks. Urban wiele miscellane6w ir6dlowych, wy

dobyvvajqc zwl:aszcza wszelkiego rodzaju polonika (np. Nieznane poLskie tekstv 
religijne z T<?kopisu Bibiioteki Sw. Jakuba w Nysie w XVI w. (Ruch bibl. litur. 
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R. 9 (1956) nr 1/3, s. 106-124). Z zakresu tej problematyki publikowal tez duzo
artykul6w popu1arnonaukowych, a wsr6d nich i takie, kt6re rozbudzic mialy
trosk� o archiwalia parafialne.

W ,·amach prac :fü1skoznawczych wyr6znic mozemy studia nad dziejami Kosciola 
katolickiego i jego duszpasterstwa. Te badania wyraznie konccntrowaly si� wok6! 
dw6ch okrcs6w: schylku sredniowiecza i XIX w. W pierwszym wypadku ukoro
nowaniem ich byly: Studia nad dziejami wroc!awskiej diecezji w pierwszej polowie 

XV w. (Wroclaw 1959), a w drugim wspomniana praca habilitacyjna. Po tych 
pracach przyszla kolej na syntez�: Zcirys dziejöw diecezji wroc!awskiej (Wroclaw 
1962). Nie zamkn�la ona cyklu badan. Powr6cil don. Autor w Szkicach z dziej6w 

diecezji wroc!awskiej, opublikowanych w 3 cz�sciach (Studia teol. vars. 1965, 

1966, 1967). W tym tez nurcie mieszczq si� opracowania o charakterze wybitnie 
matcrialowym, oparte gl6wnic na rclacjach z wizytacji i sprawozdaniach wysy
lanych przez biskup6w wroclawskich do Rzymu, ale za to o bardzo duzym znaczc
niu dla dalszych badan nad zasit;giem polszczyzny na Slqsku (Z dziejöw dus;;
pasterstwa w archidiakonacie wroclawskim w czasach nowozytnych, Warsz,nva 
1971, ... legnickim, Wroclaw 1973, ... opolskim, Warszawa 1975, i ... glogowskim, 
Warszawa 1975). I te zagadnienia staral sie; r6wnoczesnie popularyzowac. W tym 
wypadku jednak zasiGg podnoszonej problematyki byl mac:mie szerszy: od przy
pominania sylwetek swi�tych, kt6rych kult byl bardzo rozpowszechniony na Sl<jsku 
(np. sw. Jadwigi, bl. Czeslawa), poprzez ciekawsze postacie z dalekiej przeszlosci 
(np. bp. Nankiera, J. Schefflera, ks. W. Krainskiego) i czas6w nam wsp6lczesnych 
(np. kar<lynala B. Korninka), dzieje katedry i innych swi.:ityn, po artykuly pod
krdlajc1ce rol� Kosciola na Sl.:isku po II wojnie swiatowej, a c�sto bElch1ce odpo
wiedzia, na podejmowane pr6by jej przemilczania czy ponmiejszania. 

Nie spos6b wreszcie nie wydoby(; opracowan z zakresu dziej6w powszechnych 
Kosciola i historii Kosciola w Polsee. Tu punktem wyjscia byl zapewne trud 
wlozony w przygotowanie do druku kolejnego wydania Historii Koiciola swcgo 
mistrza, prof. J. Uminskiego (Opale 1959-1960), a r6wnocze�nie koniccznosc do
starczenia dobrych podr�cznik6w. Byl autorem 7 skrypt6w (w tym 1 z patrologii), 
wielu hasel do Encyklopedii Katolickiej i syntetycznie napisanych najnowszych 
dziej6w Kosciola w Polsee (Ostatni etap dziej6w Ko§ciola. w Polsee przed nowym 

tysiqdeciem (1815-1965), Rzym 1966, ss. 555). 
Znaczna, CZElSC dorobku stanowi<} tez recenzje. One najlepiej swiadcz<} o rm:

leglych zainteresowaniach Autora, od literatury typowo religijnej i filozoficzncj 
do opracowai1 historycznych z wszystkich bez mala epok. CzElsto stawaly siEl one 
tez inspiracjq do napisania artyku16w o przyczynk.arskim charakterze. 

O wadze dorobku naukowego dowodzi odzew w literaturze historycznej. W wy
padku pisarstwa ks. Biskupa Urbana nie byl on maly. Jego ksiqzki i studia byly 
CZElSto odnotowywane i recenzowane w czasopismach krajowych i zagranicznych. 
Ks. Biskup Urban, gdyby zyl dzisiaj, na pewno nie zyczylby sobie, by pomim1c 
fakt, iz spotykaly si� te± z krytykq. Zarzucano Mu m. in., ze uprawia historiEl 
personalistyczn<i, w pewnym sensie tradycyjm\, ale byla to odpowiedz na dlugo
trwaly okres w dziejach naszej powojennej historiografii, gdy pr6bowano nasiq 
przeszlosc odpersonifokowac. Jednoczesnie podkreslmy za niei:yj;icym juz wybitnym 
historykiem J6zefem Leszczynskim, ii prace ks. Urbana cechowal duzy obiektywizm 
w przedstawianiu stosunk6w rniEldzywyznaniowych, a takze w docenianiu np. 
osiqgnit;c protestant6w „we wprowadzaniu j�zyka polskiego do liturgii i w publi
kowaniu wydawnictw religijnych dla polskiej ludnosci'' na Sl.:isku. 

Caly zas dorobek badawczy ks. Biskupa Urbana jest na pewno wielkim 
wkladem w poznanie nie tylko historii Kosciola na Slqsku i w Polsee, ale takze 
w nasze narodowe dzieje. 
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Trudno jest wreszcie w kilku zdaniach okreslic, jakim czlowiekiem byl ks. Bis

kup Wi.ncenty Urban. Napiszq na pewno na ten temat Jego uczniowie i ludzie 

blisko z Nim zwiqzani. Mog� tylko uwypuklic t� Jego cech�, kt6rq mozna bylo 

zaobserwowac pracujqc w Archiwum Archidiecezjalnym. Kazdemu, kt6ry korzystal 

ze zgromadzonych tarn materia16w, staral sü; przyjsc z pomocq. Chociaz byl juz 

biskupem, niejeden raz przynosH teczki archiwalne, pornagal w kwercndzie 

i cz�sto dzielil si� wiedzq. T<1 wlasnie swojc1 skromnosciq i uczynnosci& zjednywal 

sobie wiele sympatii i gl�bokiego szacunku. Wsr6d historyk6w wrodawskich mial 

wielu przyjaci6l, kt6rzy przyjazn t� wielce sobie cenili. Niekt6rych z nich odpro

wadzil w ich ostatniej drodze. Ci, kt6rzy pozostali, szczeg6lnie mocno odczuli 

J cgo odejscie. Zdajq sobie bowiem spraw�, ie zabraklo nie tylko niestrudzonego 

badacza, ale takze czlowieka wielkiego formatu. 

Krystyn Matwijou;ski 

9 - Sobötka 3/64 
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