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MARCIN MIRONOWICZ
Uniwersytet w Białymstoku

Szkoła bracka w Brześciu w XVI wieku*
Miasto Brześć w XVI wieku było znaczącym ośrodkiem prawosławia. Tuż
przed wprowadzeniem unii funkcjonowało w nim 10 cerkwi i prawie każdego
roku zwoływane były prawosławne prowincjonalne sobory 1. Na jednym
z nich w 1590 roku – w obecności metropolity Michała Rohozy (1540-1599)
i wszystkich biskupów – przyjęto postanowienie, że „везде единакие
Братства будут” 2. Do tego czasu działało bractwo lwowskie, które pod koniec 1585 roku zostało zreformowane przez przybyłego do Rzeczypospolitej
patriarchę antiocheńskiego Joachima V (1581-1592). Bractwo we Lwowie
otrzymało od patriarchy nowy statut. Ten sam statut określał działalność bractwa wileńskiego, które zorganizowało się w 1584 roku 3.
W 1590 roku prawosławni mieszkańcy Brześcia również założyli bractwo.
Na swą działalność otrzymali błogosławieństwo biskupa włodzimierskobrzeskiego Melecjusza Chreptowicza (1588-1593). W dekrecie z 26 października 1591 roku biskup nadał bractwu pod opiekę ołtarz pod wezwaniem Borysa i Gleba w cerkwi katedralnej św. Mikołaja w Brześciu, ustanowił cztery
święta, które miały być uroczyście obchodzone przez bractwo (Objawienia
Pańskiego, św. Jerzego, św. św. Borysa i Gleba, św. św. Kosmy i Damiana),
a także ustanowił fundusz na rzecz bractwa składający się z gruntów i uposażenia cerkwi św. Jerzego oraz św. św. Kosmy i Damiana 4. Bractwo otrzymało
też w 1592 roku od króla Zygmunta III (1587-1632) przywilej potwierdzający
*

Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 20152018 jako projekt badawczy w ramach programu pod nazwą „Diamentowy Grant”.
1
А. Папков, Братства. Очерк исторіи западно-русскихъ православныхъ
братствъ, Свято-Троицкая Сергіева Лавра 1900, с. 29.
2
Чтения в Императорском Обществе истории древностей российских при
Московском университете. Москва 1848, нр. 6, с. 55.
3
A. Mironowicz, Bractwa cerkiewne w Rzeczypospolitej, Białystok 2003, s. 19-21.
4
Археографический сборник документов, относящихся к истории СевероЗападной Руси (dalej: АСД), т. XI, Вильна 1890, с. 8-10.

10

Marcin Mironowicz

założenie bractwa przy cerkwi św. Mikołaja na wzór bractwa lwowskiego
i wileńskiego 5. Prosząc o zgodę królewską na założenie organizacji mieszczanie powoływali się na list biskupa włodzimiersko-brzeskiego Melecjusza
Chreptowicza. Statut bracki bractwo brzeskie otrzymało od konfraterni lwowskiej. Dokument ten został wpisany do ksiąg miejskich brzeskich przez ihumena monasteru św. Symeona Słupnika Atanazego Filipowicza (1596-1648)
w 1641 roku. W 1668 roku statut wpisano także do ksiąg miejskich pińskich 6.
W końcu lat osiemdziesiątych i na początku dziewięćdziesiątych XVI wieku
bractwem opiekował się Adam Pociej 7, który wkrótce jako biskup unicki
przyczynił się do zamknięcia szkoły i upadku bractwa brzeskiego 8.
Na mocy Dyplomu Władysława IV (1632-1648) wydanego w 1633 roku,
potwierdzającego postulaty prawosławnych zawarte w Punctach uspokojenia
obywatelow Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego narodu ruskiego, w religiej greckiej będących, prawosławnym mieszkańcom Brześcia zwrócono
świątynię Narodzenia NMP9. Przypisana ona była do monasteru św. Symeona
Słupnika. To przy niej odrodziło się stare bractwo w Brześciu10. Przywilej
królewski o założeniu przy tej cerkwi bractwa prawosławnego z ustanowionymi wcześniej prawami, szkołą i szpitalem znajdujemy w Diariuszu ihumena
Atanazego Filipowicza 11.
Od końca XVII wieku wskutek działań jezuitów, bazylianów, bernardynów, dominikanów i pijarów mieszkańcy Brześcia ulegli polonizacji, a unici
rozszerzyli znacząco krąg swych wiernych. Bractwo prawosławne nadal kontynuowało swoją działalność skupiając się przy monasterze św. Symeona
Słupnika, który od 1630 roku ciągle znajdował się we władaniu prawosławnych. Na rzecz monasteru były zapisywane liczne ofiary, które wykorzystywane były za zgodą bractwa 12. Bez wątpienia duże zasługi w działalności
brackiej odniósł oddelegowany z monasteru w Kupiatyczach Atanazy Filipowicz. Ihumen Atanazy przyczynił się do zachowania dokumentów brackich.
Osobiście udał się do Warszawy by odebrać przywilej Władysława IV na
budowę nowych prawosławnych obiektów sakralnych w Brześciu i potwierdzający prawa brzeskiego bractwa prawosławnego. W Diariuszu ihumena
Atanazego zostały zachowane następujące brackie dokumenty:
Акты, относяащиеся к истории Западной России, собранные и изданные
Археографической комиссией. т. IV, СПб 1851, с. 37-39, 243-244.
6
Чтения в Императорском Обществе…, с. 55-61.
7
Акты, относяащиеся к истории Западной России…, т. IV, с. 44.
8
Tamże, с. 90, 176, 215.
9
АСД, т. XI, с. 13-14.
10
А. Папков, Братства. Очерк исторіи…, с. 180.
11
Русская историческая библиотека, т. IV, СПб 1878, с. 73-76.
12
АСД, т. XI, с. 17.
5
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1. dekret z dnia 26 października 1591 roku biskupa włodzimierskiego
i brzeskiego Melecjusza Chreptowicza na założenie w Brześciu bractwa
cerkiewnego w oparciu o statut bractw wileńskiego i lwowskiego;
2. Przywilej nadany bractwu przez króla Zygmunta III z 1592 roku;
3. Przywilej potwierdzający wydany bractwu 13 października 1641 roku
przez Władysława IV 13.
Położenie prawosławnych w Brześciu stawało się coraz cięższe. Ilustracją
tego jest fakt napaści przeora klasztoru Augustynów wraz z mnichami
w czerwcu 1678 roku na procesję żałobną prawosławnych skierowaną do
cerkwi monasteru św. Symeona Słupnika. Żałobnicy zostali pobici i rozegnani. Tylko syn nie zostawił ciała zmarłego ojca i zajął się jego pogrzebem rezygnując z ceremonii pogrzebalnej 14. W tych czasach ucisku brzescy prawosławni niekiedy otrzymywali wsparcie króla. W latach trzydziestych XVIII
wieku, na prośbę ihumena monasteru św. Symeona Słupnika Gerwazego
Rudnickiego, król August III (1733-1763) potwierdził prawa i wolności, jakie
posiadały inne prawosławne monastery, a także wszystkie starodawne fundusze na rzecz monasteru 15. Mimo to majątek klasztoru stopniowo przechodził
w ręce unitów. Już w 1751 roku unici przejęli dwie działki ziemi. Wiadomości o bractwie brzeskim z późniejszego okresu nie zachowały się, chociaż
w aktach kongregacji pińskiej 1791 roku jest ono wzmiankowane 16.
Szkoła bracka w Brześciu
Prawosławni mieszkańcy Brześcia już w 1590 roku dążyli do utworzenia
placówki oświatowej. Nie mieli jeszcze swej organizacji – bractwa. Ich dążenia związane ze szkołą wynikały z prawa patronatu. Pierwszym dokumentem
związanym z historią brzeskiej szkoły prawosławnej był przywilej biskupa
włodzimierskiego i brzeskiego Melecjusza Chreptowicza (1588-1593) z 6 lipca 1590 roku. Z jego treści wynika, że do biskupa udała się delegacja brzeskich mieszczan, reprezentująca „ктиторы и дозорцы соборной церкви”,
z prośbą „имѣть свою вольную городскую общественную школу и при
ней дьяка или двухъ для наученія ихъ собствнныхъ сыновей и и иныхъ,
если бы кто и изъ постороннихъ захотѣлъ отдать сюда своихъ дѣтей” 17.
Po naradach z kapitułą i kryłosem biskup dał zgodę i błogosławieństwo
„школу свою рускую грецкіе науки при церкви соборной на грунте
Русская историческая библиотека, с. 64-76; А. Папков, Братства. Очерк
исторіи…, с. 180.
14
АСД, т. XI, с. 26-38.
15
А. Папков, Братства. Очерк исторіи…, с. 235.
16
Tamże, с. 236.
17
К. Харламповичъ, Западнорусскія православныя школы, Казань 1898, с. 332.
13
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мескомъ збудовати и дьяка своего албо колко ихъ собе потребовати
будутъ” 18. Przy tym biskup Melecjusz skierował do mieszczan życzenie,
ażeby nauka w szkole odbywała się na chwałę Bożą, a ci należycie dbali
o swe cerkwie. Melecjusz Chreptowicz udzielił błogosławieństwa na założenie szkoły przy spełnieniu warunku, aby nauczyciele i jego uczniowie dla
swego zbawienia uczęszczali na nabożeństwa i brali w nich czynny udział.
Mieszczanie po otrzymaniu przywileju na placu miejskim naprzeciwko
cerkwi św. Mikołaja, wybudowali „школу рускую для науки дѣтей
всяакого стану-мѣщанскихъ и иныхъ посполитыхъ людей”. Wystąpili też
do króla, powołując się na przywilej biskupa Melecjusza Chreptowicza,
z prośbą o oswobodzenie wybudowanego budynku i gruntów, na których się
znajdował od wszelkich powinności i podatków. Przywilejem z dnia 28 stycznia 1591 Zygmunt III wyraził aprobatę dla ich starań: „тотъ домъ на
школу збудованный отъ стоянья всякого стану людей […] и отъ всякихъ
платовъ нашихъ господарскихъ и мѣстскихъ выймуемъ и вольнымъ
чинимъ вечными часы 19.
Sytuacja, w jakiej znalazła się cerkiew prawosławna w końcu XVI w. wymusiła na prawosławnych mieszkańcach Brześcia rozszerzenie swej działalności. Stało się to możliwe, kiedy zorganizowali oni na podobieństwo innych
miast bractwo. Na początku swej działalności bractwo brzeskie utrzymywało
ścisły kontakt z bractwem lwowskim. Lwowianie przysłali im swój statut
zatwierdzony w styczniu 1586 roku przez patriarchę antiochijskiego Joachima
V i potwierdzony przez patriarchę Jeremiasza II Tranosa (1536-1595). Bractwo otrzymało też stosunkowo szybko błogosławieństwo biskupa włodzimierskiego Melecjusza Chreptowicza za wstawiennictwem działacza religijnego
i kasztelana brzeskiego Adama Pocieja (1588-1593) 20. Główną rolę w bractwie brzeskim odgrywali ktitorzy i patroni cerkwi św. Mikołaja, dlatego patronat nad działającą prawosławną szkołą przejęło bractwo. Przyjmując miano
brackiej, szkoła uległa reorganizacji na wzór szkoły lwowskiej. Te same cele
i więź łącząca obie szkoły wyrażało się m. in. w tym , że na początku 1592
roku w szkole w Brześciu nauczał dydaskal lwowski Laurencjusz Zyzani
(1550-60 – ok. 1634) 21. W dniu 11 października 1592 roku bractwo otrzymało
przywilej Zygmunta III potwierdzający jego działalność. Pozwalał on też
mieć „для науки христіанскихъ дѣтей всяакаго положенія къ украшенію
и ползѣ Рѣчи Посполитой школу греческаго латинскаго польскаго
Tamże, с. 332.
Акты, относяащиеся к истории Западной России…, т. IV, с. 44;
И. Флеров, О православныхъ братствахъ противоборствовавшихъ уніи въ
юого-западной россіи въ XVI, XVII, и XVIII столѣтіяхъ, СПб 1857, c. 21.
20
К. Харламповичъ, Западнорусскія православныя…, с. 333.
21
Акты, относяащиеся к истории Западной России…, т. IV, с. 44;
К. Харлам-повичъ, Западнорусскія православныя…, с. 333.
18
19
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и русскаго языковъ и содержатъ для етаго людей ученыхъ свѣтскихъ
и духовныхъ” 22. Prawa i przywileje bractwa zostały w nim rozszerzone do
przywilejów i wolności, jakie uprzednio otrzymało bractwo wileńskie i lwowskie.
Szkoła brzeska posiadała hojnego darczyńcę, który na działalność oświatową deklarował oddanie swych „ostatnich majątków”. Był nim Adam Pociej.
Dzięki temu szkoła szybko dorównała poziomem nauczania do szkoły wileńskiej i lwowskiej. Jej nauczycieli czasami nazywano „profesorami” 23. Ten
sam Pociej przyczynił się wkrótce do zguby placówki.
Adam Pociej był dworzaninem. Początkowe wykształcenie i pierwsze kroki kariery rozpoczął na dworze Mikołaja Radziwiłła Czarnego (1515-1565)
i być może dlatego jego przekonania były zwrócone w stronę protestantyzmu.
W liście do lwowskiego dominikańskiego prowincjonału napisał: „iżem nie
mały czas był ewangelikiem: bom się z młodości moiey w takiey szkole
uczył, a potem i panu takiemu […] czas niemały służył” 24. Po zerwaniu
z kalwinizmem, w 1574 roku Pociej stał się wyznawcą prawosławia. W tym
samym czasie prowadził z jezuitami dyskusje o połączeniu prawosławia
i katolików unią kościelną. Był sekretarzem króla Zygmunta Augusta (15481572) do 1572 roku, sędzią ziemskim do 1580 roku, kasztelanem brzeskim od
1588 roku i senatorem. W 1588 roku, przyjmując łuckiego katolickiego biskupa Bernarda Maciejewskiego (1548-1608) i towarzyszącego mu jezuitę,
usnuł plan polegający na doprowadzeniu do dyskusji między katolikami
a patriarchą Jeremiaszem i otaczającymi go Grekami. Plan polegał na zdyskredytowaniu cerkwi wschodniej, co miałoby doprowadzić do umniejszenia
wiary prawosławnej w oczach wiernych 25. Po śmierci Melecjusza Chreptowicza, za wstawiennictwem Konstantego Wasyla Ostrogskiego (1526-1608),
został w 1593 roku biskupem włodzimiersko-brzeskim. Przyjął imię Hipacy.
Biskup Hipacy Pociej nie był przygotowany do pełnienia posługi biskupiej.
Jego przekonania religijne były chwiejne. Stał się on jednym z głównych rzeczników zjednoczenia kościoła prawosławnego na wschodnich obszarach Rzeczypospolitej z kościołem katolickim. W jego opinii unia z Rzymem dawała
biskupom więcej swobody aniżeli zależność od konstantynopolitańskich patriarchów z jednej strony i kontrolą ze strony bractw stauropigialnych z drugiej.
Napięcia między biskupem Hipacym Pociejem i bractwem działającym
przy cerkwi św. Mikołaja w Brześciu zaistniały już 1595 roku. Pierwsze
oskarżenia ze strony biskupa padły na nauczycieli szkoły brackiej. Stanowili
oni siłę intelektualną bractwa, która obnażyła niekanoniczność w poczynaniach Pocieja. Nie byli oni jednak w stanie przeciwstawić się prześladowaК. Харламповичъ, Западнорусскія православныя…, с. 333.
Акты, относяащиеся к истории Западной России…, т. IV, с. 88-90.
24
Tamże, с. 209.
25
К. Харламповичъ, Западнорусскія православныя…, с. 334.
22
23
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niom ze strony biskupa i dlatego opuścili szkołę brzeską przenosząc się do
innych szkół. Pociej w liście do księcia Ostrogskiego z 25 marca 1595 roku
pisał: „што ся стало у Берести же ся школа разорила чрезъ самыхъ же
професоровъ школныхъ которые за лакомъствомъ удавшыся до Вильни
на сытъшые пироги отбегли, а тутъ, къ болшой ганьбѣ и жалю убогого
хрестианъства на уруганъе противъниковъ нашихъ все покинули безъ
жадноѣ слушноѣ прычыны” 26. Następnie Hipacy Pociej rozpoczął zwalczać
bractwo brzeskie. Członków bractwa zostających przy prawosławiu nazwał
„еретиками отъ церкви Божей выклятыми”, duchowieństwu brzeskiemu
zakazał udzielania im sakramentów. Wielu członków bractwa zmusił „отъ
домовъ своихъ прочъ розбѣгнутися” 27. 26 czerwca 1597 roku biskup unicki
Hipacy Pociej odebrał też u prawosławnych szkołę bracką zamieniając ją na
unicką i zatrudnił w niej znanego unitę Piotra Arkadiusza, którego sam ściągnął z Rzymu. Była to pierwsza unicka szkoła na terenie Wielkiego Księstwa
Litewskiego 28.

Акты, относяащиеся к истории Западной России…, т. IV, с. 88-90.
Tamże, с. 215.
28
А. Папков, Братства. Очерк исторіи…, с. 58.
26
27
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Szkoła bracka w Brześciu w XVI wieku
STRESZCZENIE
W II połowie XVI wieku w miastach Wielkiego Księstwa Litewskiego zamieszkałych przez społeczność wyznania prawosławnego powstawały bractwa cerkiewne.
Działały one zgodnie ze statutami zatwierdzonymi przez władze cerkiewne i króla.
Głównym celem działalności bractw była ochrona Cerkwi prawosławnej, a także
działalność dobroczynna i krzewienie oświaty wśród wyznawców „religii greckiej”.
Artykuł opisuje działalność bractwa i jego szkoły w Brześciu w XVI wieku.

Brotherhood’s school in Brest in 16th. Century
SUMMARY
In the second half of the 16th c. in the towns of Grand Duchy of Lithuania inhabited by orthodox ruthenian community were established Orthodox brotherhoods. They
acted according to the law confirmed by church’s authorities and king. Main aim of
activity of brotherhoods was protection of Orthodox church and also charity activity
and educating among belivers of „Greek religion”. Article describes brotherhood’s
activity and school’s activity in Brest in 16th century.
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Statut Organiczny 1832 r.,
geneza, postanowienia i reakcje na jego ogłoszenie
Stan badań nad problematyką Statutu Organicznego z 14/26 II 1832 r.,
kluczowego problemu do rozważań nad ustrojem Królestwa Polskiego okresu
międzypowstaniowego 1832-1863, wciąż nie jest dostateczny i nieadekwatny
do roli, jaką ten akt prawny odegrał w praktyce ustrojowej i polityce zaborcy.
Nadany przez cara Mikołaja I Pawłowicza (1825-1855), po stłumieniu powstania listopadowego 1830-1831 r., Statut Organiczny wymaga szerszego
omówienia z wielu względów. Był, po pierwsze, aktem prawnym o znaczeniu
zasadniczym, który znosił liberalną Konstytucję Królestwa Polskiego 1815 r.
Po drugie, zamykał okres funkcjonowania Rządu Tymczasowego Królestwa
Polskiego, powołanego 4/16 IX 1831 r., zwanym też Rządem hr. Engla od
nazwiska pierwszego prezesa. Stanowił on podstawę prawną dla ukształtowania się przyszłego ustroju Królestwa Polskiego na okres ponad 30 lat po
stłumieniu powstania listopadowego. Stanowił modus vivendi między Królestwem a Cesarstwem, redukując Królestwo Polskie do jednej z prowincji Cesarstwa Rosyjskiego. Znaczenie Statutu Organicznego 1932 r. wykraczało
nawet poza XIX w., gdyż nawiązały do jego postanowień w swoich koncepcjach politycznych polskie stronnictwa prorosyjskie, a koła rosyjskie uważały
ten akt prawny za bardziej realistyczny niż Konstytucja z 1815 r.
Niniejsza rozprawa stanowi próbę wyjaśnienia w pierwszym rzędzie genezy narodzin Statutu Organicznego 1832 r. w kontekście ówczesnych uwarunkowań międzynarodowych, sytuacji w samym Cesarstwie ze wskazaniem na
autora tego aktu prawnego. Zaprezentowane zostały postanowienia i ich ocena. Wreszcie w trzeciej części rozprawy omówiona została reakcja społeczeństwa Królestwa Polskiego, polskich kół emigracyjnych i ważniejszych państw
europejskich na jego ogłoszenie. Nie pretenduje jednakże ujęcie to do wyczerpania interesującej problematyki, jaką był ten dziewiętnastowieczny akt
prawny o znaczeniu zasadniczym, pozostający w cieniu innych kodyfikacji
z trudnych do wyjaśnienia dotąd przyczyn.
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1. Geneza Statutu
Geneza Statutu Organicznego 1832 r., nadanego Królestwu Polskiemu, leżała: po pierwsze – w skomplikowanej ówczesnej sytuacji międzynarodowej;
po drugie – w trudnej sytuacji wewnętrznej Królestwa Polskiego, jak też
w nowej polityce caratu. Upadek powstania listopadowego 1830-1831 r. wywołał różnorodne reakcje w krajach europejskich, chociaż inne było zachowanie się rządów, a inny stosunek opinii europejskiej. Watykan na doniesienia nuncjusza papieskiego w Wiedniu, Hugona Spinoli (1791-1858), o upadku
m. Warszawy wyraził swoje zadowolenie. Z mniej szczerą sympatią przyjął
klęskę powstania kanclerz austriacki Klemens Lothar von Matternich (17731859). Cesarz austriacki Franciszek I przesłał carowi Mikołajowi I depeszę
wyrażającą swoje zadowolenie, chociaż przedtem cieszył się z kłopotów
sprzymierzeńca. Minister Spraw Zagranicznych Francji Horace François
Sébastiani (1772-1851), w mowie na posiedzeniu Izby Poselskiej dnia 16 IX
1831 r. opisując wypadki w Warszawie konkludował, że według ostatnich
wiadomości „w Warszawie panował spokój”1. Podobnie sądził Minister Spraw
Zagranicznych Anglii lord Henry John Temple Palmerston (1784-1865)
stwierdzając: „To już koniec zatem biednych Polaków, serce mi się dla nich
rozdziela, ale od pewnego czasu, ich los stał się beznadziejny” 2.
Bezpośrednio po upadku powstania listopadowego wszystkie państwa europejskie obserwowały dalszy rozwój sytuacji oraz analizowały charakter posunięć władz rosyjskich w stosunku do Królestwa Polskiego ze względu chociażby na centralne położenie w Europie tego obszaru. Sojusznicy Rosji (Austria i Prusy) oraz sygnatariusze postanowień Kongresu Wiedeńskiego 1815 r.
(Anglia i Francja), nie życzyły sobie bezpośredniego wcielenia Królestwa
Polskiego w skład Imperium i dalszego wzmocnienia Rosji w Europie. Austria i Prusy zgadzały się na zniesienie liberalnej Konstytucji Królestwa Polskiego z 1815 r., ale stały na stanowisku, ażeby Rosja nadała Królestwu takie
prawa i instytucje, z jakich korzystała Galicja i Wielkie Księstwo Poznańskie.
Król pruski, powołując się na przyjaźń i pokrewieństwo z carem Mikołajem I
wskazał, że „pożądane by było, aby Rosja dała Polsce takie prawa, z jakich
korzystała Bohemia (Czechy i Węgry) pod berłem austriackiego cesarza” 3.
Pozytywna odpowiedź strony rosyjskiej na tę sugestię w pełni zadowoliła
M. Żywczyński, Geneza i następstwo Encykliki „Cum Primum” z 9 VI 1832 r. Watykan i sprawa polska w latach 1830-1837, „Rozprawy Historyczne Towarzystwa
Naukowego Warszawskiego”, t. XV, 1935, s. 106.
2
Tamże, s. 107.
3
A. P. Szczerbatow, Gienierał fieldmarszał, jego żyzń i diejatielnost' – kniaź Paskiewicz, t. V, Pietierburg 1896, s. 5; H. Nawrocki, Pierwszy rok rządów Paskiewicza
i Statut Organiczny Królestwa Polskiego, Warszawa 1971, mps, Instytut Historii
Uniwersytetu Warszawskiego, s. 23-25.
1
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Prusy. Kierując się własnym interesem i będąc pod naciskiem opinii publicznej w sposób niezdecydowany wystąpiły w obronie Konstytucji 1815 r. Francja i Anglia, jako sygnatariusze kongresu wiedeńskiego. Wspomniany
H. F. Sebastiani, w depeszy do swojego posła w Petersburgu raczej martwił
się o to, czy on zostanie przy władzy, niż o Królestwo Polskie, pisząc:
„w Paryżu i w parlamencie wzbudzenie, wywołane wiadomością o upadku
Warszawy trwało w ciągu dziesięciu dni i ledwo uspokoiło się, przyczyniając
rządowi niemało pracy i niepokoju” 4. Natomiast J. H. Palmerston w listopadzie
1831 r., w depeszy do posła Wiliama Heyterbourego podkreślał, że „traktat
wiedeński zobowiązuje Rosję do zachowania poprzedniej konstytucyjnej formy rządu w Królestwie Polskim.” Nie zgadzając się następnie na oficjalną
odpowiedź strony rosyjskiej ripostował, że „naruszenie praw przez jedną stronę, nie może prowadzić do naruszenia prawa przez drugą stronę” i podtrzymywał swoje poprzednie żądania 5. Innym razem, w zaleceniu do swego ambasadora w Petersburgu ponaglał tegoż do aktywnego działania i upominania
się o prawo gwarancji przepisów traktatowych6. Natomiast w depeszy z 3 VII
1832 r. minister wyjaśniał ambasadorowi prawdziwe stanowisko rządu angielskiego, że: „jeżeli rząd brytyjski werbalnie protestuje przeciwko zakresowi Konstytucji Królestwa, to nie ma zamiaru z tego powodu wypowiadać
wojny i chce nadal zachować z Rosją jak najbardziej zażyłe stosunku” 7. Nie
mniej interwencja Francji i Anglii w ówczesnej skomplikowanej sytuacji europejskiej, kłopotów Rosji na Bliskim Wschodzie, obawa przed izolacją zadecydowały, że Rosja w pewnym stopniu uznawała prawo do interwencji dyplomatycznej. Świadczą o tym min. „Zapiski” Karla Wasilewicza Nesselrode
(1780-1862), ówczesnego ministra spraw zagranicznych Rosji, w których
pisał: „Francja jako uczestniczka traktatu, któremu Polska zawdzięcza swoje
istnienie, posiada prawo do obrony istoty tego traktatu, oto dlaczego My śpieszymy wyjaśnić, że przy przyszłej organizacji Królestwa Polskiego cesarz nie
odstąpi od umowy wiedeńskiego traktatu, tj. oddzielnej od cesarstwa administracji Królestwa” 8. Nie ulega wątpliwości, że otoczenie cara Mikołaja I musiało się liczyć z pewnymi uwarunkowaniami. Wahania samego cara Mikoła4

A. P. Szczerbatow, dz. cyt., s. 7; H. Nawrocki, dz. cyt., s. 19-20.
Tamże, dz. cyt., s. 8-9; H. Nawrocki, dz. cyt., s. 21-22; Patrz też W. Zamoyski,
Wspomnienia 1863-1868, t. III. Poznań 1914, s. 20.
6
M. Handelsman, Adam Czartoryski, t. II, Warszawa 1949, s. 58; Szerzej: A. Zahorski, Historia dyplomacji polskiej 1795-1831, [w:] Historia Dyplomacji Polskiej
1795-1918, t. III, red. L. Bazylow, Warszawa 1982, s. 192-221; S. Kalembka, Polskie
zabiegi dyplomatyczne między powstaniem listopadowym a styczniowym (koniec 18311860 r.), [w:] Historia Dyplomacji Polskie 1795-1918, t.III, s. 245-258.
7
D'Angeberg, Recucil des traites conven trons et actos diplomatiques concernant
La Pologne 1792-1862, Paris 1862, s. 788, 942.
8
A. P. Szczerbatow, dz. cyt., s. 12; H. Nawrocki, dz. cyt., s. 28.
5
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ja I Pawłowicza w sprawie Królestwa Polskiego i jego charakterystyczna
ewolucja poglądów, od pomysłu likwidacji Królestwa, poprzez podział między pozostałe państwa zaborcze, następnie wymianę handlową poszczególnych części ziem polskich, za każdym razem była czasowa. Pomyślne „uśmierzenie buntu”, jakim było powstanie listopadowe w oczach cara, pozwoliły
zaborcy rosyjskiemu spojrzeć na Królestwo Polskie jak na ponowną zdobycz.
W ówczesnej sytuacji międzynarodowej w ocenie caratu należało manifestować szacunek dla prawa międzynarodowego, z drugiej strony poszukiwać
metod, by uzyskać zamierzony cel, w tym przypadku zlikwidować dotychczasową autonomię Królestwa Polskiego. Stąd pomimo, że powstanie listopadowe stworzyło carowi Mikołajowi I okazję do „oczyszczenia z niesławy brata
Aleksandra Ii naprawy jego błędu” 9, tj. utworzenia Królestwa Polskiego, car
Mikołaj I nie zdecydował się na posunięcia drastyczne, jednoznaczne w wyrazie i działania jego w tej materii były niezwykle ostrożne. Stwarzał iluzję
liczenia się z postanowieniami traktatu wiedeńskiego z 1815 r. i brania pod
uwagę stanowiska ważniejszych państw europejskich i ich opinii społecznej.
Ukazem z 4/16 IX 1831 r. powołał Rząd Tymczasowy Królestwa Polskiego
pod przewodnictwem Fiodora Iwanowicza hr. Engla wyposażając ten rząd
w formalne kompetencje Rady Administracyjnej, podporządkowując rosyjskiemu dowódcy wojskowemu w Królestwie Polskim feldmarszałkowi Iwanowi Fiodorowiczowi Paskiewiczowi (1782-1856) oraz stawiając przed nim
zadania o charakterze doraźnym10. Ogłosił dekret o amnestii z 20 X/1XI 1831 r.
dla uczestników powstania, członków Sejmu, którzy brali udział w akcie
ogłoszenia detronizacji Mikołaja I Pawłowicza i rodziny Romanowów z tronu
polskiego oraz oficerów korpusu gen. Hieronima Ramorino i Henryka Kamieńskiego 11. Pozostawił w Petersburgu Sekretariat Królestwa Polskiego
z ministrem sekretarzem stanu w osobie gen. Stefana Grabowskiego, utrzymał
konsulaty kilku państw europejskich w Warszawie. Z drugiej strony Królestwo Polskie znalazło się pod okupacją ponad 100 tys. armii rosyjskiej z rzeczywistą i wszechwładną władzą I. F. Paskiewicza, zwycięzcy powstania
listopadowego z funkcjami Głównodowodzącego Armią Czynną i Gubernatora Generalnego (Generała Gubernatora) Królestwa Polskiego w jednej osobie.
Polityka rosyjska w Polsce. Paryż, 1858, s.42.
Dziennik Praw Królestwa Polskiego (dalej cyt. DPKP), t. XIII, s. 217-220; „Dziennik Powszechny” Nr 262 z 26 IX 1831 r., s. 1303; Szerzej o tym Rządzie: T. Demidowicz, Rząd Tymczasowy Królestwa Polskiego 4/16 IX 1831-13/25 III 1832, „Annales
UMCS”, vol. XLI/XLII, 5, sectio f 1986/1987, s. 93-116.
11
DPKP, t. XIII, s. 271-294; Zbiór Przepisów Administracyjnych Wydział Skarbowy (dalej cyt. ZPAdm.WS), t. III, Warszawa 1866, s. 5-11; Dokumenty historyczne
dotyczące prawno – historycznego stosunku Królestwa do Cesarstwa Rosyjskiego,
Wydali: M. Radziwiłł, B. Winiarski, Warszawa-Lublin-Łódź 1915, s. 118.
9

10
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Obowiązywał stan wyjątkowy i wojenny, funkcjonowała instytucja naczelników sił zbrojnych, zalegalizowana formalnie Instrukcją Głównodowodzącego
I Armią Czynną I. F. Paskiewicza 21 X 1831 r. do „głównego zarządzania
województwami” 12. Ukazem z 13/25 II 1832 r. powołany został Oddzielny
Sąd Kryminalny pod przewodnictwem gen. Iwana Josipowicza Witta dla osądzania osób wyłączonych spod amnestii 13. Zarządzony został sekwestr dóbr
ziemskich i innych nieruchomości wobec uczestników powstania listopadowego 1830-1831 r., formalnie zalegalizowany postanowieniem wspomnianego Rządu Tymczasowego Królestwa Polskiego hr. Engla, który do końca
1931 r. objął 257.599 dusz 14. Zamknięty został Uniwersytet Aleksandryjski
w Warszawie wraz ze szkołami do niego należącymi. Zaprzestały działalności
wszystkie szkoły wojskowe, łącznie z Korpusem Kadetów w Kaliszu. Wydane zostały polecenia carskie nakazujące wywóz zbiorów Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie. Zabroniono młodzieży Królestwa Polskiego kształcić się za granicą, w tym na Uniwersytecie w Krakowie. Zaostrzono cenzurę
czasopism, książek i wszelkich publicznych widowisk, przepisy paszportowe,
wprowadzono ostrą kontrolę korespondencji 15.
Równolegle z zastosowaniem tymczasowych rozwiązań co do zarządu nad
Królestwem Polskim i podjęciem polityki represji wobec społeczeństwa polskiego, już od połowy sierpnia 1831 r. rozpoczął w Petersburgu komitet tajny
z zadaniem pierwotnym, jak stwierdzono: „podjęcia niektórych zarządzeń
dotyczących Królestwa Polskiego”. Od 19 IX 1831 r. wspomniany komitet
tajny przekształcił się w oficjalny komitet pod nazwą Komitetu do Spraw
Królestwa Polskiego. Weszli do niego najwybitniejsi mężowie stanu Cesarstwa Rosyjskiego, grono najbardziej zaufanych doradców cara Mikołaja I
Pawłowicza i zarazem najwyższych dostojników rosyjskich. Na przełomie
1831-1832 r. skład osobowy Komitetu stanowili: Wspomniany I. F. Paskiewicz, Wiktor Pawłowicz ks. Koczubiej, gen. Dymitrij Iwanowicz Tołstoj, gen.
Illarion Wasilewicz Wasilczikow, Jegor hr. Kankrin, Dymitrij Nikołajewicz
hr. Błudow i Dymitrij Wasilewicz hr. Daszków 16. Komitet do Spraw Królestwa Polskiego funkcjonował podobnie jak drugi z komitetów terytorialnych,
Komitet do Spraw Guberni Zachodnich pod przewodnictwem cara Mikołaja I
12

„Dziennik Powszechny” Nr 292 z 26 X 1831 r., s. 1379; „Kurier Warszawski”
1931, nr 290 z 26 X, s. 879.
13
DPKP, t. XIII, s. 346-349.
14
A. P. Szczerbatow, Kampania ks. Paskiewicza 1831 r, Warszawa 1899 r., s. 181.
15
J. Kucharzewski, Epoka paskiewiczowska. Losy oświaty, Warszawa-Kraków
1914, s. 94 nast.
16
Archiwum Główne Akt Dawnych (dalej cyt. AGAD), Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, sygn. 2461 k. 1-2. Szerzej o komitecie L. Gorizontow, System zarządzania
Królestwem Polskim w latach trzydziestych – pięćdziesiątych XIX wieku, „Przegląd Historyczny”, t. LXXVI, 1985, s. 724-725.
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lub członka upoważnionego przez tegoż, według z góry przyjętych dyrektyw.
Komitet do Spraw Królestwa Polskiego był tym organem Cesarstwa, gdzie
narodził się Statut Organiczny Królestwa Polskiego z 1832 r., który zastąpił
Konstytucję Królestwa Polskiego 1815 r., która gwarantowała dotychczasową
autonomię. W swoim „Dzienniku” Piotr Aleksandrowicz Wałujew wspominał, że redaktorami tekstu Statutu Organicznego z 1832 r. byli trzej członkowie tegoż komitetu, który stanowili wydzieloną komisję w osobach D. N.
Błudowa, K. W. Nesselrode i W. P. Koczubieja17. Przyjąć należy, że pierwszy
z grona polityków rosyjskich, D. N. Błudow (1785-1864), zarządzając ministerstwami sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Cesarstwa w latach 18301839, miał największy wpływ na redakcję poszczególnych artykułów, jak też
całości projektu Statutu Organicznego. Zdolny, oczytany i wyróżniający się
doskonałym znawstwem prawa i państwa, posiadał za sobą dużą praktykę
kodyfikacyjną, był min. autorem dwu wydań Zbioru Praw (1842, 1857),
głównym redaktorem Kodeksu Kar Karzących z 1845 r. 18 O charakterze ostatecznym poszczególnych sformułowań artykułów projektu Statutu, określających zakres odrębności prawno-administracyjnej Królestwa Polskiego zadecydowali W. P. Koczubiej i K. W. Nesselrode, znani ze swego antypolskiego
i antyliberalnego nastawienia. Pierwszy z nich, W.P. Koczubiej (1768-1834),
ówczesny prezes Rady Ministrów i Rady Państwa Cesarstwa, wyróżniał się
dużą praktyką administracyjną, m. in. był ministrem spraw wewnętrznych
1801-1812, 1819-1825, członkiem szeregu tajnych komitetów, w tym komitetu reformy 6 XII 1826 r. i uchodził za najwybitniejszego znawcę globalnych
problemów Imperium Rosyjskiego 19. Decyzje podjęte przez tego polityka, czy
nawet sugestie i propozycje, były uwzględniane w pierwszej kolejności przy
dyskusji nad wypracowaniem poszczególnych artykułów projektu Statutu
Organicznego ze względu na jego pozycję formalną w tym czasie. Drugi z polityków, K. W. Nesselrode (1780-1862), ówczesny minister spraw zagranicznych Cesarstwa i współarchitekt rosyjskiej polityki zagranicznej I połowy
XIX w., należał do wytrawnych dyplomatów i praktyków mających na względzie nade wszystko interes Cesarstwa 20.
A.Wałujew, Dniewnik P.A. Wałujewa ministra wnutriennich dieł 1861-1863,
t. I-II, Moskwa 1961, s. 63.
18
S. Łabuński, Błudowie, [w:] Wielka Encyklopedia Powszechna Ilustrowana (dalej cyt. WEPI); Błudow graf Dmitryj Nikołajewicz (1785-1864), [w:] Russkij Biograficzeskij Słowar, (dalej cyt. RBS) t. III, S. Peterburg 1860, s.94-98; W. B. Lincoln,
Mikołaj [przełożył H. Krzeczkowski], Warszawa 2988, s. 172-173.
19
N. Czieczulin, Koczubiej Wiktor (1768-1834), [w:] RBS, t. IX, S. Peterburg, 1903,
s. 366-382; E. Chwalewik, Koczubiej Wiktor (1768-1834), [w:] WEPI, t. XXXVI. Warszawa 1904, s. 344-346; W.B. Lincoln, dz. cyt., s. 87-88, 91-93, 128, 132.
20
Nesselrode Karl Wasilewicz (1780-1862), [w:] WEPI, t. I-II, seria II, Warszawa
1903, s. 505-506; N. Poliewktow, Nesselrode Karl Wasilewicz (1780-1862),
17
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Pierwszą informację o pracach Komitetu do Spraw Królestwa Polskiego
znajdujemy w „Zapiskach Dziennika” gen. Wincentego Krasińskiego (17821858), przebywającego w tym czasie w Petersburgu. W adnotacji pod datą 23 IX
1831 r. zawarta została informacja, że posiadacz „Dziennika” był w tym dniu
na spotkaniu z K.W. Nesselrode, do którego przybył na polecenie carskie,
„ażeby obserwacje zrobić nad projektem przedstawionym Nowej Konstytucji.” Natomiast z adnotacji zamieszczonej w tym „Dzienniku” pod datą 29 IX
1831 r. dowiadujemy się, że w tym dniu odbyło się pierwsze posiedzenie
Komitetu do Spraw Królestwa Polskiego z udziałem przebywającej w Petersburgu grupy polityków polskich, zwolenników współpracy z caratem w osobach Stanisława hr. Zamoyskiego, Franciszka Ksawerego hr. Druckiego-Lubeckiego, wspomnianego gen S. Grabowskiego, autora „Dziennika” gen. W. Krasińskiego 21. Trzecią informację o pracach Komitetu do Spraw Królestwa Polskiego i udziale wspomnianej grupy Polaków w roli konsultantów w pracach
nad nowym aktem prawnym dla Królestwa Polskiego, wymienionym pod
nazwą Statut Organizacyjny, spotykamy pod datą 26 X 1831 r. z Zapisków
ocalonych przez Kallenbacha. Odczytujemy z nich, że gen. W. Krasiński we
wspomnianym dniu kontaktował się z ks. Druckim-Lubeckim w sprawie ułożenia adresu, tj. uwag „nad ułożonym projektem Statutu Organicznego mającym zastąpić dotychczasową Konstytucję Królestwa Polskiego”, gdyż poprzedni Nesselrode „uznał za twardy” 22. Analiza ocalonych zapisków „Dziennika” gen. W. Krasińskiego pozwala twierdzić, że grupa ugodowych polityków polskich z ks. Druckim-Lubeckim, przy wsparciu Stefana hr. Grabowskiego – ówczesnego Ministra Sekretarza Stanu Królestwa Polskiego w Petersburgu, próbowała wywrzeć pewien wpływ na treść początkowo projektu
nowej konstytucji dla Królestwa Polskiego, a następnie Statutu Organicznego,
przedkładając co najmniej dwa adresy. Jednocześnie zachowane adnotacje
pozwalają domniemywać, że wpływ tej grupy polityków był ograniczony
i zależał w pierwszym rzędzie od stanowiska ówczesnego ministra spraw
zagranicznych Cesarstwa, hr. Nesselrode, pełniącego rolę łącznika między
składem Komitetu a carem Mikołajem I Pawłowiczem. O pracach nad Statutem, o zniesieniu Wojska Polskiego i Sejmu, informował w depeszy z Petersburga W. Heysterbury, który w styczniu 1832 r. pisał na ten temat następująco: „rząd rosyjski rozwiąże odrębną armię polską i zamiast Sejmu zaprowadzi
Stany Prowincjonalne na wzór Sejmu prowincjonalnego w W. Ks. Poznańskim, jako urządzonego w sposób więcej liberalny do Sejmu Stanowego

[w:] RBS, t. XII, S. Peterburg 1914, s. 244-251; W. B. Lincoln, dz. cyt., s. 153-155.
21
Fragmenty Dziennika gen. Wincentego Krasińskiego, [w:] M. Brandys, Koniec
świata szwoleżerów, cz. V, Warszawa 1978, s. 301.
22
Tamże, s. 332-333; patrz: J. Szczepański, Książę Ksawery Drucki-Lubecki
(1773-1846),Warszawa 2008, s. 211-224.
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w Galicji” 23. O zniesieniu Konstytucji 1815 r. i Sejmu pisał też gen. Tomasz
Łubieński do ojca Feliksa pod datą 12 III 1832 r., dodając, że „pewne prawa
mają być zostawione” oraz, że „ma być jakaś Rada Polska w Petersburgu,
która przyłączona zostanie do Rady Cesarstwa” 24. Pierwsza, jak i druga informacja na temat prowadzonych prac w Petersburgu miały charakter ogólnikowy i nie wykraczały poza to, co znane było szerokim kręgom dworskim.
Opracowany w Petersburgu Statut Organiczny był więc wzorowany na istniejących i funkcjonujących już w pozostałych zaborach rozwiązaniach samorządności, jakie przyznano Polakom. Pokazać miał Europie, że Rosja liczy się
z postanowieniami Kongresu Wiedeńskiego 1815 r., i że Statut jako „Organiczny” jest legalną zmianą Konstytucji 1815 r. Nadanie nazwy Statut Organiczny przez ustawodawcę dla tego rodzaju aktu prawnego z drugiej strony
wskazywało, że jest to jednak akt podrzędny w stosunku do aktu prawnego
o znaczeniu zasadniczym dla każdego państwa, jaką jest konstytucja, której
zakres pojęciowy pokrywał się z dzisiejszym. Statut Organiczny w dziewiętnastowiecznym ujęciu był aktem o mniejszym, podrzędnym znaczeniu gatunkowym. Był aktem prawnym zawężonym do przepisów odnoszących się do
organizacji, zasięgu i sposobu działania osoby prawnej i dotyczył zwykle
uregulowania jednego zagadnienia. W samej więc nazwie „Statut Organiczny” zawierał czynnik dyskryminacji Królestwa Polskiego, gdyż statuty organiczne używane były w dotychczasowej praktyce ustrojowej do rozwiązań
szczegółowych postanowień Konstytucji, a monarsze przysługiwało prawo
regulowania w drodze statutów organicznych wszystkich spraw, które nie
stały się przedmiotem ustaw sejmowych po 1815 r. Ustawodawca nawiązywał
Statutem Organicznym 1832 r. do tej praktyki, ale kasował w formie ogólnej
„dawne prawa i ustawy” Królestwa Polskiego, w tym także nie wymienioną
ze zrozumiałych względów Konstytucję 1815 r. Był statutem o wyjątkowym
znaczeniu, gdyż obejmował swym zakresem całość ustroju Królestwa Polskiego.
Czy jednak Statut Organiczny 1832 r. był aktem prawnym kształtowanym
tylko przez międzynarodową sytuację? Okres tymczasowości po stłumieniu
powstania listopadowego 1830/31 r. nie mógł trwać zbyt długo, gdyż rodził
różnego rodzaju trudności. Jedną z takich trudności, która zachodziła jak gdyby automatycznie, wbrew czynnikom rosyjskim, było to, że istniejące cywilne
władze tymczasowe w postaci Rządu Tymczasowego Królestwa Polskiego
pod kierunkiem hr. Engla, zaczynały coraz szerzej opierać swe działania na
prawach poprzednio istniejących sankcjonując w ten sposób pośrednio Konstytucję 1815 r. Utrzymywany stan tymczasowości powodował dezorganizację w administracji cywilnej Królestwa Polskiego, rodził improwizację, inercję i stwarzał sytuację do nadużyć.
23

W. Tokarz, Dwie karty z historii ustroju Królestwa Polskiego 1815-1855,
„Przegląd Wszechpolski” R. 11, 1905, s. 540.
24
Fragmenty Dziennika gen. W. Krasińskiego ..., s. 284-285.
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Podpisany przez cara 14 II 1832 r. Statut Organiczny w języku rosyjskimi
polskim z tym, że tekst rosyjski znajdował się na pierwszym miejscu, miał
podpis cara, a tekst polski posiadał kontrasygnatę ministra sekretarza stanu
hr. S. Grabowskiego, miał wejść w życie z dniem ogłoszenia i dać podstawy
prawne do przeprowadzenia „ostatecznej organizacji” władz Królestwa Polskiego. Nastąpiło to dopiero 13/25 III 1832 r. w salach Zamku Królewskiego
w Warszawie na specjalnej uroczystości, na której zgromadzili się wszyscy
członkowie funkcjonującego Rządu Tymczasowego hr. F. I. Engla, wyżsi
urzędnicy, prezesi komisji wojewódzkich, trybunałów cywilnych i po dwóch
delegatów – przedstawicieli ze wszystkich ośmiu województw25. Nadanie
Statutu Organicznego dla Królestwa Polskiego ogłosił ówczesny Gubernator
Generalny Królestwa Polskiego feldmarszałek I. F. Paskiewicz, podkreślając
w przemówieniu, że „kiedy sprawy krajowe do poprzedniego porządku przywrócone zostały”... (car Mikołaj I) „raczył nadać Królestwu Polskiemu nowy
Statut Organiczny i zarząd więcej stosowny do prawdziwych potrzeb i do
właściwego dobra ludu” 26. Czas miał pokazać, czy i w jaki sposób ów Statut
miał wejść w życie i czy będzie odpowiadał „prawdziwym potrzebom…
i dobru ludu.”
2. Postanowienia Statutu
a) Stosunek prawno-polityczny między Królestwem Polskim a Cesarstwem
Rosyjskim.
Uroczyście ogłoszony dnia 13/25 III 1832 r. Statut Organiczny dla Królestwa Polskiego został poprzedzony manifestem carskim datowanym wg starego stylu na dzień 14 II 1832 r., który mówił wyraźnie o zamiarze tego władcy
„ustalenia losu tego kraju na zasadach trwałych, odpowiednich potrzebom
i dobru całego Naszego Cesarstwa” 27. W ustępie motywującym wydanie Statutu car wyraził przekonanie, „aby Królestwo Polskie mające osobny potrzebom jego odpowiadający rząd nie przestawało być połączoną częścią Cesarstwa naszego, aby na koniec mieszkańcy tego kraju składali odtąd z Rosjanami zjednoczony zgodnymi, braterskimi uczuciami naród”28. Natomiast we
wstępie do Statutu wspomina „o miejscowych potrzebach i zwyczajach
mieszkańców, przy niezbędnej potrzebie ustalenia ich spokojności i dobrego
bytu” 29. W Manifeście, jak i we wstępie do Statutu carat w pełni ujawnił swoArchiwum Główne Akt Dawnych (dalej cyt. AGAD), Rada Administracyjna,
t. III, sygn. 22, (dalej cyt. R.Adm. III-22), Prot. 42 Rządu Tymczasowego Królestwa
Polskiego z 13/25 III 1832 r., s. 629.
26
Tamże, s. 630-633.
27
DPKP, t. XIV, s. 161-162.
28
Tamże, s. 169.
29
Tamże, s. 173.
25
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je intencje w sprawie losów Królestwa Polskiego. Zapewniał „osobny potrzebom jego (Królestwa) odpowiadający rząd”, ale z naciskiem podkreślał, że
Królestwo Polskie jest jedynie częścią Cesarstwa, toteż sprawę regulacji stosunku prawno-politycznego między Królestwem a Cesarstwem wysuwał w postanowieniach Statutu na pierwsze miejsce jako sprawę najważniejszą. Znalazło to wyraz w systematyce ogólnej tego aktu prawnego składającego się
z pięciu rozdziałów i 69 artykułów. W pierwszym rozdziale obejmującym
Przepisy ogólne (art. 1-21 Statutu) ustawodawca na nowo regulował problem
stosunku prawno-politycznego między Królestwem Polskim a Cesarstwem
Rosyjskim. W art. 1 stanowił bowiem, że „Królestwo Polskie przyłączone na
zawsze do Państwa Rosyjskiego stanowi nierozerwalną część tego państwa” 30.
Znosił oddzielną koronację cesarzy rosyjskich na królów polskich dopuszczając jedynie do udziału delegatów z Królestwa w uroczystościach tego typu
w Moskwie (art. 3). Ustalał wspólną regencję dla Cesarstwa i Królestwa znosząc przysięgę konstytucyjną cesarzy rosyjskich jako królów polskich (art. 4),
uwalniając władców Rosji w ten sposób od obowiązku liczenia się z interesem Królestwa i społeczeństwa polskiego. Znosił dwie najbardziej widoczne
instytucje samodzielności Królestwa Polskiego, symbole jego autonomii.
Milcząco likwidował złożony z Izby Poselskiej i Senatu – Sejm. W sposób
zawoalowany rozwiązał Wojsko Polskie, które car uznał za główne „źródło
buntu”. To ostatnie łączył z armią rosyjską, odkładając na okres późniejszy
„określenie liczebnego udziału Królestwa w składzie armii Cesarstwa” i kosztów jego utrzymania. Zapowiadał wydanie oddzielnej ustawy w tej sprawie
określającej stan liczebny armii stacjonującej w Królestwie (art. 20). Postanowienia Statutu Organicznego z 1832 r. w sprawie Sejmu i Wojska Polskiego były jednakże tylko formalnym usankcjonowaniem prawnym zaistniałych
faktów. Sejm przestał funkcjonować wraz z upadkiem powstania, a posłowie
i senatorowie, którzy brali udział w akcie detronizacji Romanowów z tronu
królów polskich, wyjęci zostali spod ogłoszonej amnestii. Wojsko Polskie
jako odrębny człon – składnik armii rosyjskiej, jak sugerował fałszywie zapis
tego artykułu, ulegało fizycznej likwidacji. Zapowiedź określenia „liczebnego
udziału Królestwa w składzie armii rosyjskiej” równoznaczna w tym wypadku była z liczebnością rekruta Królestwa wcielanego corocznie w szeregi
armii rosyjskiej. Gwarantował natomiast Statut Organiczny 1832 r. odrębność
Królestwa w zakresie administracji, skarbu i sądownictwa. Jednocześnie w niejasny sposób mówił o partycypowaniu Królestwa Polskiego w wydatkach
Cesarstwa stwierdzając, że będzie ono miało „w stosunku przyzwoitym…
30

DPKP, t. XIV, s. 173-249, Statut Organiczny Królestwa Polskiego z 14/26 II 1832
r.; „Dziennik Powszechny” Nr 83 z 26 III 1832 r., s. 332-342; Ustawa Konstytucyjna
Królestwa Polskiego z 27 XI 1815 r. oraz Statut Organiczny dla Królestwa Polskiego
z 26 II 1832 r., Warszawa 1917, s. 3-34; Konstytucje Polski 1791-1921, Wyd.
M. Handelsman, Warszawa 1922, s. 106-109.
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w ogólnych wydatkach na załatwienie potrzeb Imperium” (art. 14). Stawiało
to Królestwo w niekorzystnej sytuacji i stwarzało okazję do nadużyć i nadmiernych obciążeń, gdzie jedynym regulatorem miała być wola panującego.
Potwierdzał on funkcjonowanie Banku Polskiego i Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego (art. 18). Poręczał narodowy charakter administracji i sądownictwa uznając język polski za urzędowy (art. 34). Pozostawiał obowiązujące
dotychczas w Królestwie Polskim kodeksy prawa cywilnego i karnego (art. 1).
Nie zaręczał jednakże wyłączności sprawowania urzędów przez Polaków.
Pozostawiał instytucję, która na zewnątrz podkreślała odrębność Królestwa
pod nazwą Sekretariatu Stanu Królestwa Polskiego z ministrem sekretarzem
stanu, ale nie powierzał mu „stosunków zewnętrznych” odnoszących się do
spraw Królestwa (art. 32, 33). Ograniczał jego rolę do reprezentacji i łącznika
między Petersburgiem a Warszawą. Wobec znikomej roli Sekretariatu Stanu
przy podejmowaniu decyzji przez władze zaborcze, potocznie przylgnęła do
niego nazwa „skrzynki do listów” 31. Obok działającego w Petersburga od
sierpnia 1831 r. Komitetu do Spraw Królestwa Polskiego, złożonego z najbliższych doradców i dostojników carskich, o którym Statut nie wspominał,
powoływał do życia osobny departament pod nazwą Departamentu Interesów
Królestwa Polskiego przy rosyjskiej Radzie Państwa (art. 31). Czynił z tego
organu główny ośrodek projektodawczy Królestwa Polskiego, gdyż powierzał
mu przygotowanie projektów ustaw dla Królestwa „po uprzednim i starannym
porównaniu z ustawami istniejącymi w innych częściach Cesarstwa”. Miał też
departament ten przeglądać i zatwierdzać budżet roczny Królestwa Polskiego,
a więc decydować o wszystkich kluczowych sprawach dla państwa. Od jego
sugestii i wniosków zależały decyzje cara. Zapowiedź powołania odrębnego
departamentu o tak szerokich prerogatywach, obok Komitetu do Spraw Królestwa Polskiego, w istotny sposób podważała odrębność prawno-administracyjną Królestwa i otwierała przed władzami Cesarstwa nie tylko możliwość
dowolnego sterowania i kontroli posunięć władz Królestwa, ale prowadzenie
przemyślanych prac projektodawczych zmierzających do unifikacji prawnej
Królestwa z Cesarstwem we wszystkich dziedzinach. Na niekorzyść Królestwa Polskiego regulował także wzajemne stosunki handlowe zapewniając
jedynie, że układane one będą „zgodnie ze wzajemnymi widokami połączonymi ogólnym krajowym dobrem z zachowaniem w tej dziedzinie odrębnych
zarządów” (art. 19). Statut Organiczny 1832 r. zmieniał więc dotychczasowy
stosunek prawno-polityczny między Królestwem a Cesarstwem „nierównej unii
realnej” 32, w którym Konstytucja 1815 r. stanowiła istotny czynnik związku
K. Konarski, Zespół Akt Sekretariatu Stanu Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego oraz Kancelarii JCM do Spraw Królestwa Polskiego 1807-1876, „Archeion”, t. 44, 1966, s. 127.
32
H. Izdebski, Rada Administracyjna Królestwa Polskiego w latach 1815-1830.
Warszawa 1978, s. 44.
31
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Królestwa z Rosją. Status prawny Królestwa Polskiego podporządkowywał
interesowi Cesarstwa i rosyjskiej racji stanu. Zlikwidował te artykuły Konstytucji 1815 r., jak stwierdzał Nikołaj Reinke 33, „które w narodzie podtrzymywały
iluzję państwowej samodzielności i wzbudzały w nim nieziszczalną nadzieję
wskrzeszenia przeszłości” i konstatował, że „nie postawiono narodowi polskiemu żadnych złudzeń”. Inny z badaczy, Adam Dziedzicki 34, był natomiast
zdania, że „Statut zawierał to wszystko, co zostało zastrzeżone przez traktat
wiedeński, i że postanowienia jego nie zastrzegały Polakom oddzielnego wojska, wolności druku, ani reprezentacji narodowej”. Nie sposób negować obu
tych stwierdzeń, gdyż są one z gruntu słuszne, jakkolwiek biorą pod uwagę
dwie odmienne, związane ze sobą sprawy wynikające z genezy Królestwa
Kongresowego; uchwały kongresu wiedeńskiego i pochodną ich Konstytucję
1815 r. Stan Królestwa Polskiego po 16 latach i przegrane powstanie miały
zweryfikować i poddać próbie nierealne, mało konkretne postanowienie Kongresu Wiedeńskiego 1815 r. w sprawie polskiej. Przekonać, że postanowienia
Konstytucji 1815 r. były tylko darem cara Aleksandra I. Że wreszcie autonomia
Królestwa Polskiego nie miała pełnej sankcji międzynarodowej, a sygnatariusze
kongresu, Francja i Anglia, nie miały żadnych atutów w walce dyplomatycznej
o utrzymanie Konstytucji 1815 r. po powstaniu listopadowym. W tej sytuacji
nie należało dziwić się, że K. N. Nesselrode, w odpowiedzi na notę tych państw
mówił „Jakim więc prawem obce mocarstwa miałyby się upominać dla Polski
o to, czego jej żaden traktat nie zaręczył i nawet nie obiecał… Cesarz przeto
równie z obu rządami austriackim i pruskim nie jest obowiązany do przyjmowania interwencji żadnych obcych mocarstw w przedmiotach tyczących się
wewnętrznego zarządu Rosji” 35.
b) Zakres praw obywatelskich
W rozdziale pt. „Przepisy ogólne” regulujące stosunek prawno-polityczny
ustawodawca zapewniał mieszkańcom Królestwa Polskiego pewne prawa
obywatelskie i wolność. Zgodnie z Konstytucją 1815 r. utrzymał wolność
wyznania zapewniając „szczególną opiekę rządu nad religią rzymskokatolicką” (art. 5). Gwarantował pozycję materialną duchowieństwa rzymskokatolickiego i greckokatolickiego (art. 6). Zapewniał nietykalność wszelkiej własności, ale wprowadzał karę konfiskaty majątków za najcięższe przestępstwa
33

N. Reinke, Oczerek zakondatielstwa Carstwa Polskogo 1807-1881, Peterburg
1902, s. 2-3.
34
A. Dziedzicki, Stosunek prawno-państwowy Królestwa Kongresowego do Rosji,
„Themis Polska”, R. 1917, seria II, t. VII, s. 23 (całość s. 16-25); Por. S. Zembrzuski,
Rosja i Królestwo Polskie. Stosunki prawno-państwowe od r. 1815 do 1832, „Przegląd Prawa i Administracji”, R. 1904, t. XXIX, cz. I, s. 857-905.
35
Za A. Dziedzickim, dz. cyt., s. 25.
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stanu (art. 12). Gwarantował indygenaty Rosjanom, którzy mieszkali w Królestwie Polskim i nabyli własność nieruchomą. Prerogatywę nadawania indygenatów bez żadnych ograniczeń zastrzegał panującemu artykuł 21. Nie zapewniał prawa uzyskania przez cudzoziemców naturalizacji automatycznie
w wyniku nabycia własności ani prawa dostępu do urzędów publicznych po
pięciu latach zamieszkania w Królestwie Polskim. Najmniejszą nawet aluzją
nie zdradzał Statut zamiarów przebudowy organizacji prawnej społeczeństwa
Królestwa w duchu stanowości, sankcjonował jedynie istniejący stan rzeczy.
Podkreślał dobitnie, że „opieka praw rozciąga się jednostajnie na wszystkich
mieszkańców Królestwa, bez żadnej różnicy stanu lub znaczenia” i dodawał
dalej, że: „każdy przez osobiste zasługi i talenta może dostąpić w kraju porządkiem w prawie przepisanym wszystkich urzędów i godności” (art. 7). Pod
tym względem – jak zauważył Wacław Tokarz – Statut mógłby się wydawać
ustawą liberalniejszą od Konstytucji 1815 r.36 Jak jednak praktyka pokaże
„demokratyzm” ten będzie wyrażał się w niczym innym, jak równaniem w dół,
by ukarać szlachtę – głównego organizatora i uczestnika powstania. W podobny sposób, jak Konstytucja 1815 r., regulował kwestie ochrony prawnej
obywateli. Zapewniał wolność osobistą, swobodę przesiedlania i przenoszenia
własności do innych krajów (art. 8, 11). Skazanym nie zapewniał, tak jak
Konstytucja 1815 r., odbywania kary na terytorium Królestwa Polskiego i nie
zakazał wywozu z kraju (art. 25). W odróżnieniu od postanowień Konstytucji
1815 r. nie gwarantował też Statut Organiczny 1832 r. wolności druku. Sankcjonował jedynie obowiązującą w praktyce cenzurę prewencyjną w Królestwie Polskim, która miała na celu zapewnienie poszanowania religii, nietykalności władzy najwyższej, nieskazitelności obyczajów i osobistego honoru.
Zapowiadał wydanie oddzielnych przepisów w tej sprawie wzorowanych na
funkcjonujących w Cesarstwie (art. 13). Wszelkie wolności i gwarancje stawiał w praktyce pod znakiem zapytania wobec zapowiedzi sądzenia przez
sądownictwo nadzwyczajne oskarżonych o „wykroczenia stanu”, najwyższych urzędników Królestwa w oparciu o odrębne przepisy „na fundamentach
zgodnych z istniejącymi w tym celu ustawami w innych częściach Imperium”
(art. 11) oraz wobec wprowadzenia kary konfiskaty za przestępstwa polityczne (art. 12). Zapisy art. 10-12 Statutu Organicznego 1832 r. nie tylko prawnie
legalizowały obowiązujący już w Królestwie Polskim stan wyjątkowy, ale był
też prawną sankcją dla podjętych przez władze zaborcze represji wobec społeczeństwa polskiego. Statut stwarzał prawną możliwość do dowolnego ogłaszania w Królestwie Polskim „stanów nadzwyczajnych”. Czynił faktycznie
jedynie iluzję z odrębności Królestwa Polskiego.
36

W. Tokarz, Dwie karty historii ..., s. 543; J. Jedlicki, Geneza wtórnego szlachectwa w Królestwie Polskim. Wiek XIX., Warszawa 1967, s. 197.
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c) Struktura władz rządowych i administracyjnych
Kwestię władz naczelnych i administracyjnych Królestwa Polskiego ustawodawca regulował w drugim rozdziale Statutu zatytułowanym „O głównym
i miejscowym zarządzie” (art. 22-41). Zgodnie z postanowieniem (art. 22)
„Główny Zarząd Królestwa” powierzono Radzie Administracyjnej, którą Statut ponownie reaktywował. Funkcjonować miała Rada w imieniu cara pod
przewodnictwem namiestnika, którym w dniu proklamacji Statutu ogłosił się
I. F. Paskiewicz uzyskując na to sankcję carską 37. Składać się miała Rada
Administracyjna, oprócz namiestnika, z dyrektorów prezydujących w komisjach rządowych, kontrolera generalnego prezydującego w Najwyższej Izbie
Obrachunkowej i z innych osób do Rady przez cara powołanych (art. 23).
Decyzje zapadać miały większością głosów, w przypadku zaś równości głosów namiestnik rozstrzygał lub zawieszał decyzje i przedstawiał do rozstrzygnięcia carowi (art. 24-25). Rada w myśl uprawnień swoich miała przedstawiać carowi kandydatów na wyższe urzędy duchowne i świeckie: arcybiskupów, biskupów głównych, członków Izby Sądu Najwyższego i na inne urzędy. Ale jednocześnie było zastrzeżenie, że kandydatury te nie mogły krępować cara w mianowaniu osób spoza listy „tak z mieszkańców Królestwa Polskiego, jak też z drugich prowincji Cesarstwa” (art. 26). W razie nieobecności
Namiestnika Królestwa Polskiego w kraju władza jego przechodziła czasowo
na najstarszego z nominacji członka Rady Administracyjnej (art. 27).
Statut Organiczny 1832 r. utrzymywał skład i kompetencje Rady Administracyjnej, jakie posiadał ten organ rządowy w praktyce w latach 1826-1830.
Decyzje Rady wychodziły jako postanowienia w imieniu panującego, jakkolwiek władza jej była ograniczona przez instytucję namiestnika, który formalnie miał tylko przewodniczyć w Radzie, w praktyce – w życiu Królestwa
Polskiego. I. F. Paskiewicz, jako Głównodowodzący okupacyjną Armią
Czynną, posiadający całkowite zaufanie cara Mikołaja I, był głównym ośrodkiem decyzyjnym. Ponadto nowa Rada Administracyjna przestawała być organem państwowym, lecz zostawała tylko „organem szczególnego zarządu
miejscowego Cesarstwa”.
W strukturze władz rządowych Królestwa na nowo powoływał Statut Organiczny 1832 r. drugi organ kolegialny w postaci Rady Stanu Królestwa
Polskiego, istniejący przed wybuchem powstania. Rada Stanu także miała
funkcjonować pod przewodnictwem namiestnika. Skład jej stanowić mieli
członkowie Rady Administracyjnej, urzędnicy zaszczyceni godnością Radców Stanu i inne osoby „wezwane” przez cara do stałego lub czasowego za37

AGAD, R. Adm. I-23, Prot. 3 R. Adm. Król. Pol. Z 1/13 V 1832 r., s. 303-304;
DPKP, t. XIX, s. 249; „Dziennik Powszechny”, 1832 r., nr 832 z 26 III, s. 342;
A. Sidorow, Russkije i russkaja żyźń v Varszawie (1815-1855), Istoriczeskij Oczerk,
wyd. I, Warszawa 1899, s. 81-82.
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siadania. Na czas nieobecności namiestnika, podobnie jak w Radzie Administracyjnej, zastępować go miał najstarszy z członków wyznaczony przez namiestnika za upoważnieniem cara (art. 28). Do jej kompetencji należało: po
pierwsze – „przeglądanie i układanie projektów do nowych praw i ustaw dotyczących ogólnego zarządu Królestwa”, po drugie – rozwiązywanie sporów
kompetencyjnych między administracją a sądownictwem, po trzecie – rozpatrywanie przedstawień i próśb Zgromadzenia Stanów Prowincjonalnych i Rad
Wojewódzkich w sprawie „potrzeb kraju i jego dobra”, po czwarte – przeglądanie rocznego budżetu Królestwa przedstawionego przez Radę Administracyjną, rozpatrywanie sprawozdań kontrolera generalnego z rewizji rachunków
różnych gałęzi zarządu, po piąte – rozpatrywanie raportów głównych naczelników różnych gałęzi administracji z ich czynności, i po szóste – decydowanie o oddaniu pod sąd „za przestępstwa z urzędu” urzędników, którzy bezpośrednio przez cara lub w jego imieniu będą mianowani (art. 29). Statut przywracał więc Radę Stanu jako organu opiniodawczego w sprawach dotyczących
„ogólnego zarządu” Królestwa, kontroli Rządu przez organ sądowy stanowiący
wyższą instancję w rozstrzyganiu sporów między władzami administracyjnymi
a sądowymi. Rola jej, w porównaniu z poprzedniczką istniejącą w okresie konstytucyjnym Królestwa, w sprawach kluczowych dla Królestwa, projektodawczych i rozpatrywania budżetu, ograniczona została do roli ciała kolegialnego
wstępnie wypracowującego projekty, lecz nie stanowiącego o ostatecznym ich
kształcie przez przyjęcie tych prerogatyw, przez zapowiedziany w Statucie
oddzielny departament pod nazwą Departament Interesów Królestwa Polskiego
w rosyjskiej Radzie Państwa i nie wspomnianą Tajną Kancelarią do Spraw
Finansowych Królestwa Polskiego.
Przywracał też Statut Organiczny 1832 r. w strukturze władz Królestwa
Polskiego stanowisko namiestnika. Nie potwierdzał celowo jednak kompetencji tego rządu jako samodzielnego czynnika władzy, ale też nie znosił obowiązujących przepisów w tej mierze z 29 IV 1818 r. Powierzał namiestnikowi
przewodnictwo w Radzie Administracyjnej i Radzie Stanu (art. 22, 28) z prerogatywą rozstrzygania spraw w wypadku równości głosów (art. 24) lub zawieszenia decyzji z jednoczesnym obowiązkiem poinformowania cara (art.
25). Rzeczywista, bo wszechwładna rola namiestnika utrzymanego po upadku
powstania listopadowego 1830/1831 r. w Królestwie, wynikająca z jego funkcji
Głównodowodzącego Armią Czynną, sprowadzona została ponadto do pośrednictwa przy ustalaniu kandydatów na zwolnione stanowiska (art. 26),
przekazywania próśb, propozycji Rady Administracyjnej (art. 32). Większe
i samodzielne uprawnienia Statut zapewniał namiestnikowi w dziedzinie zwoływania zapowiedzianych ogniw samorządowych. Miał namiestnik decydować o terminie, czasie trwania i przedmiocie narad (art. 41). Do niego należeć
też miało mianowanie marszałków i przewodniczących przyszłych Rad Wojewódzkich (art. 47).

32

Tomasz Demidowicz

Centralnymi organami administracji Królestwa Statut stanowił komisje
rządowe, którym powierzał „interesa administracyjne” (art. 35). W odróżnieniu od przedpowstańczych ministrów i „dyrygujących” w Rządzie Tymczasowym hr. F. Engla komisjami rządowymi kierować mieli dyrektorzy główni
„prezydujący” w poszczególnych komisjach. W porównaniu z liczbą czterech
komisji w Rządzie Tymczasowym, liczbę ich zmniejszono o jedną, łącząc w jednej komisji sprawy wewnętrzne, duchowne i oświaty Królestwa (Komisja
Rządowa Spraw Wewnętrznych, Interesów Duchownych oraz Oświecenia
Narodowego). Utrzymano Komisję Rządową Przychodów i Skarbu oraz Komisję Rządową Sprawiedliwości. W związku z likwidacją Wojska Polskiego
nie reaktywowano Komisji Rządowej Wojny chociaż faktycznie jej nie rozwiązano, a zreorganizowane wydziały tejże komisji podporządkowano osobnemu Zarządowi Głównemu Spisu i Zaciągu Wojskowego w Królestwie. W strukturze władz administracji centralnych utrzymał Statut Najwyższą Izbę Obrachunkową, zadaniem której była „ogólna rewizja rachunków z dochodów
i wydatków Królestwa”. Przewodnictwo nad Izbą powierzał na wzór w Cesarstwie nie Prezesowi, lecz Kontrolerowi Generalnemu (art. 36).
W organizacji terenowych władz administracyjnych Statut zachował istniejący podział terytorialny Królestwa na województwa, obwody – powiaty
i wiejskie okręgi – gminy (art. 39). Nie zmieniał także dotychczas istniejącej
struktury terenowych władz administracyjnych. W województwie naczelną
władzą administracji rządowej pozostawiał komisję wojewódzką złożoną z prezesa i komisarzy stojących na czele specjalistycznych wydziałów (art. 40). W obwodach administracyjnych odpowiednio powierzał nadkomisarzom obwodowym, w gminach – wójtom, a burmistrzom i prezydentom w miastach (art. 41).
Sankcjonował dotychczasowy podział administracyjny Królestwa Polskiego,
ustawodawca zastrzegał zarazem w Statucie możliwość ewentualnych zmian,
„jakie dla ogólnego dobra Królestwa w czasie przyszłym mogą być uznane za
potrzebne” (art. 39).
Jednocześnie Statut Organiczny 1832 r. pomijał cały aparat wojskowopolicyjny związany z okupacją Królestwa przez oddziały rosyjskiej Armii
Czynnej trwającej od 1831 r. Pomijał szczególnie naczelników siły zbrojnej
w województwach działających na podstawie Instrukcji Głównodowodzącego
I Armią Czynną z 12 XI 1831 r., sprawujących istotną i nadrzędną władzę w województwach Królestwa.
d) Organy przedstawicielskie
Sprawie organów przedstawicielskich ustawodawca poświęcał aż dwa po
sobie następujące rozdziały Statutu – rozdział trzeci i czwarty. W rozdziale
trzecim, zatytułowanym „O Zgromadzeniach Szlacheckich, Zgromadzeniach
Okręgowych (gminnych) i Radach Wojewódzkich” (art. 42-52), zapowiadał
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powołanie i określał atrybucje ciał samorządowych wymienionych w tytule.
Stosownie do podziału administracyjnego Królestwa Polskiego przewidywał
ustanowienie istniejących poprzednio ciał samorządowych w postaci rad wojewódzkich w województwach, zgromadzeń szlacheckich w powiatach i stosownych zgromadzeń w miastach i gminach (art. 42). Nie przyznawał jednakże szerszych kompetencji ograniczając rolę zgromadzeń do wyboru dwóch
lub jednego członka do Rady Wojewódzkiej, „przedstawienia” listy kandydatów, którą Rząd będzie „miał na uwadze” przy obsadzie stanowisk administracyjnych (art.43,47). Uczestnictwo w zgromadzeniach ograniczał do obywateli posiadających majątek, fabrykantów, inteligentów posiadających cenzus wykształcenia i nakładał wymóg zarejestrowania w odpowiednich kręgach (art. 46,48,49). Podobnie nie przyznawał szerszych kompetencji radom
wojewódzkim, które sprowadzał: po pierwsze – do wyboru sędziów do dwóch
pierwszych instancji, po drugie – do uczestnictwa w układaniu i sprawdzaniu
list kandydatów, którą Rząd będzie miał na uwadze przy awansowaniu na
różne urzędy, po trzecie – do czuwania nad zachowaniem dobra i korzyści
województwa, po czwarte – do prawa zwracania się do Rządu z przedstawieniami i prośbami za pośrednictwem właściwych komisji wojewódzkich (art.
52). O konieczności zwołania zapowiedzianych terenowych ciał przedstawicielskich, przedmiocie narad, czasie trwania, wyboru przewodniczących decydował wspomniany namiestnik (art. 43-44, 51).
W rozdziale czwartym „O zgromadzeniach Stanów Prowincjonalnych”
(art. 53-54), w miejsce zniesionego dwuizbowego Sejmu Statut zapowiadał
powołanie, obok terenowych ciał samorządowych, instytucji przedstawicielskiej dla całego Królestwa Polskiego pod nazwą Zgromadzenia Stanów Prowincjonalnych. Instytucja ta powołana była jednak „dla naradzania się w interesach dotyczących dobra ogólnego” Królestwa (art. 53). Miała mieć jedynie
charakter doradczy. Statut nie określał składu ani atrybucji tego organu, nie
wyjaśniał, jakie przedmioty miały podlegać „naradzaniu się” odkładając tę
sprawę na czas późniejszy, obiecując wydanie osobnej ustawy w tej sprawie
(art. 54). Symptomatyczne, że instytucji przedstawicielskiej dla całego Królestwa Polskiego ustawodawca poświęcił jedynie dwa krótkie artykuły. Widocznie miał tutaj najwięcej zastrzeżeń i tylko ze względu na wydźwięk międzynarodowy zdecydował się na taki sposób zapisu. Dając nazwę Zgromadzenia Stanów Prowincjonalnych jeszcze raz podkreślał jedność Królestwa z Cesarstwem
i potwierdzał, że Królestwo Polskie jest tylko jedną z prowincji Cesarstwa.
Zapowiedziany Statutem Organicznym 1832 r. cały system organów przedstawicielskich dla społeczeństwa Królestwa Polskiego miał charakter ograniczony i poddany kontroli administracji szczebla naczelnego. Obliczony był
zwłaszcza w tym miejscu na efekt dyplomatyczny, a nie potrzeby Królestwa.
Ustawodawca dał tym samym wyraz nieufności do społeczeństwa polskiego
i jego organów przedstawicielskich. Czas pokazał, że zapowiedzi Statutu Or-
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ganicznego 1832 r. w tej kwestii stanowiły deklaracje, które nie miały „pociągnąć za sobą” żadnych skutków – stwierdzał Fryderyk Skarbek 38.
e) Organizacja sądownictwa
Zachowywał Statut Organiczny 1832 r. dotychczasowy schemat organizacji i kompetencji sądownictwa oparty na przepisach Księstwa Warszawskiego, tj. organizacji sądownictwa cywilnego z 18 V 1808 r. w Księstwie Warszawskim oraz na pochodzących z 23 V 1808 r. „Przepisach tyczących się
organizacji oraz atrybucji władz sądowniczych i osób do składu należących”
wobec nie wejścia w życie stosownych postanowień Konstytucji 1815 r.
W rozdziale piątym, ostatnim „O porządku sądowniczym” (art. 55-67), ustawodawca ograniczył się jedynie do zmiany trybunałów na sądy, Trybunału
Apelacyjnego na Sąd Apelacyjny, Trybunału Najwyższego na Izbę Sądu
Najwyższego, którego skład i zakres działania miał być określony w oddzielnej ustawie (art. 59-67). Prawo łaski lub zmniejszenie kary zastrzeżone zostało carowi (art. 55). Nie zapowiadał natomiast Statut niezawisłości sędziom
w orzekaniu, przewidywał bowiem możliwość zwolnienia sędziego z obowiązków oraz przeniesienie na inny urząd (art. 58). Poprzez brak zapewnień
niezawisłości sądom, ustawodawca otwierał możliwość całkowitej kontroli
i sterowania tą dziedziną życia w Królestwie. Pominięcie Oddzielnego Sądu
Kryminalnego, jak też innych ogniw sądowych związanych z obowiązywaniem stanu wojennego w Królestwie Polskim od 1831 r., podkopywało
wiarygodność postanowień Statutu w tej dziedzinie.
Ustawodawca zamykał postanowienia Statutu Organicznego 1832 r. dwoma artykułami o znaczeniu ogólno-normatywnym (art. 68-69). W pierwszym
z tych artykułów zapowiadał, że „przepisy w niniejszym Statucie… będą stosowane do potrzeby rozwijane i dopełniane przez osoby ustawy” (art. 68).
W drugim zaś art. 69 unieważniał „dawne prawa i ustawy”, więc Konstytucję
Królestwa Polskiego z 1815 r., chociaż wyraz „konstytucja” nie pojawił się.
Postanowieniami zawartymi w tych dwu artykułach końcowych Statutu ustawodawca otwierał sobie możliwość swobodnej regulacji stosunku między
Królestwem a Cesarstwem, i uzupełnienia jego postanowień „stosownie do
potrzeby”. Późniejsza praktyka ustawodawcza pokaże, że w pełni będą władze
rozwijać i uzupełniać Statut Organiczny 1832 r. ustawami, kierując się jedynie
imperialną polityką cara Mikołaja I Pawłowicza i korzyściami Cesarstwa.
38

F. Skarbek, Dzieje Polski. cz. 3, Królestwo Polskie po rewolucji listopadowej,
Poznań 1877, s. 27-28; szerzej o Statucie i jego wprowadzeniu T. Demidowicz, Statut
Organiczny Królestwa Polskiego w latach 1832-1856, „Czasopismo PrawnoHistoryczne”, t. LXII, 2010 z.1., s. 135-167; Królestwo Polskie w okresie namiestnictwa Iwana Paskiewicza (1832-1856). System polityczny, prawo i statut organiczny
z 26. II. 1832 r., red. L. Mażewski, Radzymin 2015, ss. 368.
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Statut Organiczny 1832 r., akt prawny, który stanowił podstawę prawną
dla ukształtowania się ustroju Królestwa Polskiego po 1831 r. w dziedzinie
stosunków prawno-politycznych między Królestwem a Cesarstwem, inkorporował Królestwo w skład Cesarstwa jako jednej z prowincji zapewniając jedynie pewną samodzielność w dziedzinie skarbu, sądownictwa i administracji.
Znosił Konstytucję 1815 r., która była regulatorem tego stosunku i inne znamiona autonomii Królestwa Polskiego (Sejm i Wojsko Polskie). Postanowieniami końcowymi otwierał sobie ustawodawca możliwość dowolnego
uzupełniania Statutu. Przywracał formalnie całą strukturę władz rządowych
i administracyjnych istniejącą przed wybuchem powstania listopadowego na
mocy Konstytucji 1815 r., z jednoosobowym namiestnikiem, kolegialną Radą
Administracyjną, Radą Stanu i komisjami rządowymi. W miejsce zniesionego
Sejmu zapowiedział powołanie Zgromadzenia Stanów Prowincjonalnych nie
określając atrybucji, a w nazwie wskazując na Królestwo Polskie jako na jedną z prowincji Cesarstwa. Nie określał celowo zakresu władzy namiestnika,
jak też pomijał cały aparat wojskowo-policyjny związany z okupacją Królestwa. Sankcjonował fakt wyjątkowej władzy, jaka skupiła się w ręku nowego
namiestnika I. F. Paskiewicza, która w okresie konstytucyjnym rozłożona była
aż na trzy ogniwa władzy i reprezentantów cara w Królestwie Kongresowym,
tj. W. Ks. Konstantego, komisarza Nikołaja Nowosilcowa, namiestnika Jego
Cesarsko-Królewskiej Mości gen. Józefa Zajączka, a po śmierci tego ostatniego w 1826 r., na Radę Administracyjną. Umożliwił Statut Organiczny
w takiej postaci wyrośnięcie po 1833 r. Kancelarii Własnej Namiestnika na
faktyczny, pozaustawowy urząd centralny administracji państwowej.
W zakresie praw obywatelskich Statut nie wykraczał poza to, co gwarantowała Konstytucja 1815 r., ale potraktował problematykę praw i wolności obywatelskich drugoplanowo i wprowadzał karę konfiskaty. Utrzymywał pierwiastek samorządu terenowego na wzór Konstytucji 1815 r., ale ograniczał jego
kompetencje i poddawał kontroli władz administracyjnych. Celowo nie uwzględniał wszystkich elementów rzeczywistości społeczno-politycznej Królestwa
Polskiego, jakie zaistniały w wyniku okupacji i obowiązywania praw stanu
wyjątkowego w okresie międzypowstaniowym. Możliwość prawną, jaką dawał
Statut Organiczny w dobrowolności interpretacji i wykonywanych posunięć,
brak rozgraniczoności kompetencji naczelnych organów od kompetencji namiestnika, zagwarantowania niezawisłości sądownictwa i uwzględnienia w uregulowaniach wszystkich elementów składowych rzeczywistości, jaka zaistniała w Królestwie Polskim po stłumieniu powstania listopadowego, to główne
słabości tego aktu. Jak słusznie zauważył N. Reinke „pozostawiło to miejscowym władzom możliwość interpretacji dawnych i nowych praw, odpowiednio
do okoliczności i zapatrywań własnych” 39. Jednakże ta celowa nieokreślo39

N. Reinke, dz. cyt. s. 86-87.
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ność, jak się okaże w praktyce, będzie także niewygodna nawet w relacjach
z władzami centralnymi Cesarstwa. Namiestnik I. F. Paskiewicz w memoriale
z 1847 r. uzna Statut Organiczny 1832 r. za akt prawny, który „zbyt ogranicza
władzę rządową i utrudnia zarządzanie”. Postulował będzie tym samym konieczność istnienia władzy wyjątkowej i dyskrecjonalnej, pozostającej poza
normami i formami prawnymi, w jaką został wyposażony. W praktyce nowy
namiestnik Królestwa Polskiego w osobie I. F. Paskiewicza wejdzie w posiadanie władzy wielkorządcy, sprawując ją, wedle A. P. Szczerbatowa, według
systemu „strachu i zachęty” 40. Oceniając Statut Organiczny 1832 r. w stosunku do aktu prawnego, który znosił, choć nie czynił tego wprost, Konstytucję
1815 r., należy wziąć pod uwagę realia polityczne, atmosferę czasu i intencję
ustawodawcy ukrytą i jawną, a wtedy zrozumiemy odmienność obu tych aktów prawnych, choć nierównorzędnych, które stanowiły lub stanowić miały
o ustroju Królestwa Polskiego. Zauważa ten fakt Jerzy Jedlicki i staje na stanowisku, że: „statut odzwierciedla tendencję umiarkowaną w antypolskiej
polityce dworu carskiego”. Chociaż sam przyznaje, „że nie jest pewny, czy
jest ona szczera, czy zamaskowana” 41.
3. Reakcja społeczeństwa polskiego, kół emigracji polskiej i państw europejskich na Statut.
Nie spotkał się Statut Organiczny 1832 r. z pożądaną przez carat akceptacją społeczeństwa Królestwa Polskiego, jakkolwiek władze rządowe zrobiły
wszystko, aby stosownie do możliwości rozpropagować jego treść i łaskę
cara, czyniąc to podobnie jak przy ogłoszeniu amnestii. Oprócz uroczystego
ogłoszenia 13/25 III 1832 r. i specjalnego uroczystego nabożeństwa z udziałem nowego namiestnika Królestwa Polskiego w osobie I. F. Paskiewicza,
polecono we wszystkich kościołach na obszarze Królestwa ten akt łaski carskiej odczytać, wysyłając sztafety do wszystkich województw. Reakcja społeczeństwa była obojętna, a nawet wroga. Fryderyk Skarbek pisał, że „przez
wszystkich był poczytany za karę za powstanie wymierzoną, którą znosić i której poddać się należało” 42. Brak zainteresowania wydanym aktem wypływał
też z ogólnej sytuacji społeczno-politycznej i gospodarczej, jaka zaistniała
w okresie bezpośrednim po stłumieniu powstania na obszarze całego Królestwa Polskiego. Była ona niezwykle trudna i niepewna. Mieszkańcy miast,
miasteczek i wsi skoncentrowani byli na zabezpieczeniu codziennej egzystencji
i odbudowie domostw, zabezpieczeniu się przed głodem i chorobami. PogłębiaA. P. Szczerbatow, Gienierał fieldmarszał kniaź Paskiewicz …, t. IV, Pieterburg
1894, s. 332, priłożenije s. 13.
41
J. Jedlicki, Klejnot i bariery społeczne. Przeobrażenia szlachectwa polskiego
w schyłkowym okresie feudalizmu, Warszawa 1968, s. 297-298.
42
F. Skarbek, Dzieje Polski, cz. III ..., s. 22.
40
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ły złą sytuację rekwizycje wojsk rosyjskich, nieurodzaje zbóż, ziemniaków,
znaczące straty w hodowli bydła i owiec oraz obecność oddziałów rosyjskich
i wszechwładza dowódców wojskowych. Wrogi stosunek społeczeństwa Królestwa Polskiego, jak też społeczeństwa polskiego zamieszkującego w dwóch
pozostałych zaborach, wzmacniały zarządzane sekwestry i konfiskaty majątków ziemskich wobec uczestników powstania i niedostateczne działania administracji cywilnej wspomnianego Rządu Tymczasowego Królestwa Polskiego pod prezesurą hr. Engla. Przygnębiająco na społeczeństwo Królestwa
Polskiego wpłynęły zaostrzone przepisy paszportowe i w sprawie cenzury.
Ponieważ społeczeństwo polskie, jak też administracja cywilna, nie wystąpiła
samorzutnie z podziękowaniem za ten akt łaski, jakim było nadanie Królestwu Polskiemu Statutu Organicznego 1832 r., car Mikołaj I Pawłowicz nakazał Namiestnikowi I. F. Paskiewiczowi wysłać do Petersburga delegację dziękczynną złożoną ze wszystkich warstw społeczeństwa polskiego. Chciał w ten
sposób pokazać Europie, a zwłaszcza europejskiej opinii publicznej, jak bardzo
jest wyrozumiały i wspaniałomyślny, oraz z jakim szacunkiem Polacy dziękują
za jego łaskę. Skompletowana w różny sposób ok. dwudziestoosobowa grupa
o charakterze reakcyjno-ugodowym przez ówczesnego Wojennego Gubernatora m. st. Warszawy i naczelnika wojennego woj. mazowieckiego gen. Iwana
Josepowicza Witta, ostatecznie w Petersburgu znalazła się w kwietniu 1832 r.
Hierarchię duchowieństwa polskiego w składzie delegacji „przeproszenia cesarza za bunt” pieczętowali ks. prałaci: ks. prałat Tadeusz hr. Lubieński (17941861), kawaler Krzyża Virtuti Militari i francuskiej Legii Honorowej, absolwent Collegium Germanica Hungarieum w Rzymie, referendarz w Sekcji Duchowej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Religijnych i Oświecenia
Publicznego w Rządzie Tymczasowym Królestwa Polskiego hrabiego Engla,
i ks. prałat Stanisław Henryk hr. Lubicz Choromański (1764-1838), dziekan
kapituły augustowskiej 43. Ziemiaństwo prezentowane było przez Walentego
ks. Radziwiłła, Jana Nepomucena Pawła Franciszka Jezierskiego, Stanisława
Sołtyka, Ignacego Aleksego Komorowskiego, gen. dyw. Tomasza Andrzeja
Adama hr. Łubieńskiego, Stefana hr. Wyszyńskiego, Edwarda Niemojewskiego, Kajetana Sosnowskiego, Aleksandra Colonnę-Walewskiego. Delegatami
z województw Królestwa Polskiego w tej delegacji byli: Ignacy Knuroda,
Fryderyk Dembiński, Albert Szpink, Jan Skorupka. Mieszkańców buntowniczej Warszawy i kręgi przemysłowe reprezentował Karol Scholtze i Andrzej
Brzeziński 44. Pobyt delegacji polskiej dziękczynnej, przepraszającej za wyM. Żywczyński, Łubieński Tadeusz (1794-1861), Polski Słownik Biograficzny
(dalej PSB), t. XVIII, Wrocław – Warszawa – Kraków 1973, s. 501-502; M. Godlewski, Choromański Stanisław Henryk hr. Lubicz (1767-1839), PSB t. III, Kraków 1937,
s. 427-428.
44
Królestwo Polskie, [w:] Wielka Encyklopedia Powszechna Ilustrowana t. XLVI.
Warszawa 1909, s. 732-733.
43
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buch powstania listopadowego 1830-1831, mimo nagłośnień, nie odbiły się
pożądanym echem ani w Rosji, ani w Europie. Tylko niektórzy członkowie
delegacji zdobyli się na jawną zdradę interesów narodu polskiego i samopotępienie w obawie przed stratą tytułów, stanu posiadania czy w wyrachowaniu na
późniejsze korzyści. Uczynił tak E. Niemojewski, który posunął się do stwierdzenia, że „branka do wojska rosyjskiego jest dobrodziejstwem dla kraju”45.
Inny przedstawiciel warstwy posiadającej, ks. W. Radziwiłł, w atmosferze
nacisku i strachu oraz w obawie o utratę pozycji materialnej odciął się od
powstania narodowego i podjął nieuprawnioną próbę marginalizacji powstania
listopadowego 1830-1831 r. stwierdzając, że „powstanie zostało przez garstkę
burzycieli wzniecone” 46.
Postawa delegacji dziękczynnej została doceniona przez carat. Wspomniany ks. prałat Choromański odznaczony został Orderem św. Anny z koroną
cesarską, a od 1836 r. został arcybiskupem i metropolitą warszawskim. Jawnie manifestujący prorosyjski E. Niemojewski został marszałkiem guberni
radomskiej 1849-1861, ks. W. Radziwiłł został członkiem Rady Stanu Królestwa Polskiego 1833-1841. Faworyzowany przez cara Mikołaja I hr. A. C.
Walewski, był prezesem Heroldii Królestwa Polskiego 1836-1844, członkiem
Rady Administracyjnej 1842-1844 i zastępował Namiestnika Królestwa Polskiego w sprawach cywilnych, a w latach 1841-1844 zasiadał jako senator
Warszawskich Departamentów. Członkiem Rady Stanu Królestwa Polskiego
w latach 1838-1839 był inny z członków delegacji dziękczynnej, hr. Ignacy
Komorowski. W pierwszym składzie Rady Wychowania Publicznego, głównej zwierzchności Szkolnej w Królestwie Polskim zasiadali: hr. A. C. Walewski i Albert Szpink.
Ograniczony wymiar propagandowy uroczystości zorganizowanej w katedrze św. Jana w Warszawie w związku z ogłoszeniem Statutu Organicznego
1832 r. z udziałem feldmarszałka I. F. Paskiewicza i najwyższych urzędników
Królestwa Polskiego, generalicji rosyjskiej, delegatów z województw też był
znamienny. Przeważyły w społeczeństwie polskim w okresie bezpośrednim
po upadku powstania listopadowego 1830-1831 r. nastroje wyczekiwania
i apatii. Agaton Giller konkludował w tej sprawie następująco: „Gdy nad Newą
urzędownie się za Statut kłaniano, w tym kraju zasmucona była ludność jego
wydaniem. Widziano, co znosił, ale nie wiedziano, co przynosił” 47. Zrujnowane
gospodarczo, moralnie załamane społeczeństwo polskie żyło jeszcze przegranym powstaniem, nie spodziewając się niczego dobrego. Z drugiej strony zdeterminowane było, by przetrwać najgorsze i jak najszybciej odbudować kraj ze
zniszczeń.
A. P. Szczerbatow, Rządy Paskiewicza w Królestwie Polskim 1832-1847, Warszawa 1900, s. 56-57.
46
F. Skarbek, Dzieje Polski cz. III ..., s. 16.
47
A. Giller, Historia powstania narodu polskiego, t. III, Paryż 1870, s. 12.
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Zaprotestowały stanowczo przeciw zniesieniu Konstytucji 1815 r. i nadaniu
Statutu Organicznego wszystkie polskie ośrodki polskiej emigracji w Europie
Zachodniej wykorzystując tę okoliczność do nagłośnienia sprawy polskiej.
Pierwszą organizacją, która wypowiedziała się 11 IV 1832 r. przeciwko zniesieniu Konstytucji 1815 r. i nadaniu Statutu Organicznego 1832 r., był Komitet
Narodowy Polski Joachima Lelewela. W kolejnych miesiącach 1832 r. komitet
ten wydał kilka następnych odezw do narodów europejskich, w tym odezwę
3 X 1832 r. do „ludu izraelskiego”, 6 X 1832 r. do narodów włoskiego i węgierskiego. W grudniu 1832 r., przy współudziale Adama Mickiewicza, wydano
obszerny apel do „Braci Moskali” wzywający ich do walki o wolność48. W dniu
8 V 1832 r., po dyskusji w kołach terenowych oprotestowało Statut Organiczny
1832 r. Towarzystwo Demokratyczne Polskie (TDP) wydając płomienną
w brzmieniu „Protestację przeciw traktatom od 1772 do roku 1815 Polskę rozszarpującym”. W odezwie tej podważono porządek europejski oparty o postanowienia Kongresu Wiedeńskiego 1815 r. zarzucając, że zahamował postęp
Europy i przygotował przymierze despotów. Stan ziem polskich po stłumieniu
powstania listopadowego, to protest przeciw wielkim układom decydującym
o ich losie od 1772 r. wbrew prawu narodu do suwerennej niepodległości.
W dalszej części Protestacji stwierdzono, że Polacy mają prawo żądać od ludów
Europy niepodległości, koniecznej też dla obrony kontynentu przed nasilającym
się naporem despotyzmu carskiego. Wokół tej Protestacji TDP rozwinęło działalność propagandową w prasie francuskiej, a także angielskiej, chociaż w drugim przypadku mniej udanie. Udało się też TDP, co było chyba ważniejsze,
pozyskać dla prezentowanych w Protestacji obaw radykalnego posła parlamentu brytyjskiego Daniela O'Connella, który nagłośnił ten dokument w swoim
przemówieniu 28 VI 1832 r. na forum parlamentu, popularyzując w sposób
szerszy idee tej polskiej organizacji emigracyjnej 49. Chociaż trudno pogodzić
się z niektórymi poglądami wyrażonymi w Protestacji, określić jej trafność, to
trzeba wiedzieć, że wyrastała ona z ideologii tego odłamu emigracji polskiej,
gdzie stawiano na ludy Europy, a nie na rządy państw Europy Zachodniej. Na
rządy europejskie ówczesny świat wielkiej dyplomacji stawiał inny odłam emigracji polskiej kierowanej przez Adama Czartoryskiego, zwany Hotelem Lambert. Zareagował on także na wydanie Statutu Organicznego 1832 r. w memoriale „Czego Polacy pragną”, złożonym2 V 1832 r. w Paryżu i Londynie. Książę Czartoryski domagał się utrzymania „urządzeń” nadanych w myśl umów
1815 r. i przywrócenia odmienionych w imię prawa międzynarodowego zobowiązań Rosji i prawa innych sygnatariuszy traktatu (wiedeńskiego) „do zabraS. Kalembka, Polskie zabiegi dyplomatyczne między powstaniem listopadowym
a styczniowym koniec 1831-1860 r, [w:] Historia Dyplomacji Polskiej, t. III 17951918., s. 259-261.
49
Tamże, s. 261-262.
48
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nia głosu w tych rzeczach”. Stanął na stanowisku uznawania traktatu wiedeńskiego za podstawę prawa publicznego europejskiego konkludując, że: „bez
zaspokojenia pragnień polskich nie może być spokoju w Europie”50. W celu
wywołania efektu propagandowego w Wielkiej Brytanii i Francji oraz z intencją wywołania pewnego wrażenia w Petersburgu, dla poruszenia sprawy polskiej w związku z narzuceniem Statutu Organicznego 1832 r. w miejsce Konstytucji 1815 r., ks. Czartoryski pozyskał znanego szkockiego parlamentarzystę
i znakomitego mówcę Roberta Cutlara Fergussona. W swoim wystąpieniu
17 IV 1832 r. na forum parlamentu omówił szeroko politykę Rosji w Królestwie Polskim. Nadany Królestwu Polskiemu Statut Organiczny nazwał jednym
z „gwałtów” zastosowanym wobec społeczeństwa polskiego odwołując się
w argumentacji prawnej do postanowień traktatu wiedeńskiego 1815 r. Wystąpieniem swoim wywołał dyskusję parlamentarną, w której 13 deputowanych
różnych orientacji politycznych wypowiedziało się w obronie praw narodu
polskiego. Wywołało to irytację wysłannika dyplomatycznego cara Mikołaja I
Pawłowicza, hr. Aleksego Orłowa. Nie przeszkodziło to drugiemu wystąpieniu
wspomnianego R. C. Fergussona 28 VI 1832 r., w którym domagał się przedstawienia parlamentowi do wiadomości tekstu Statutu Organicznego i treści
depeszy brytyjskiego przedstawiciela dyplomatycznego w Petersburgu w tej
sprawie. W kolejnym trzecim wystąpieniu 9 VII 1832 r. przedstawił petycję
z Birmingham z 20 tysiącami podpisów popierającą prawa narodu polskiego
oraz wystąpił nawet z wnioskiem, aby król brytyjski nie uznał ówczesnego
stanu politycznego ziem polskich 51. Działania Hotelu Lambert zjednały opinię
publiczną brytyjską dla sprawy polskiej, nie przyniosły jednak żadnych większych korzyści politycznych, z wyjątkiem ustanowienia konsulatu brytyjskiego
w Warszawie. W protestach różnych kół emigracji polskiej, w tym nie wspomnianego wcześniej Komitetu Narodowego Emigracji Polskiej gen. Józefa
Dwernickiego, uderza zgodność co do tego, że posunięcia Rosji wobec Królestwa Polskiego mają charakter bezprawny. Jakkolwiek trudno ocenić znaczenie tych protestów z pozycji polityki międzynarodowej, to nie ulega wątpliwości, że zmuszała ona Rządy Francji i Anglii, pod naciskiem własnych opinii
publicznych, do wykazywania zainteresowania problemem polskim. Aktywna
postawa kół emigracyjnych polskich była samym w sobie argumentem dla państw zachodnich w domaganiu się przestrzegania postanowień Kongresu Wiedeńskiego 1815 r. Cara Mikołaja I Pawłowicza oburzały i irytowały wystąpienia
polityków Europy Zachodniej w sprawie polskiej i nagłaśnianie sprawy polskiej.
W celu zachowania poprawnych stosunków z Francją i Anglią musiał zachowywać pozory liczenia się z umowami międzynarodowymi. Dyplomacja rosyjska
zmuszona została do przeciwdziałania poprzez rozwijanie stosownej propagan50
51

Za M. Handelsmanem, Adam Czartoryski, t. II, Warszawa 1949, s. 56-57.
Tamże, s. 256-258.
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dy, dotowanie prasy zachodniej, aby ta pisała, że Statut Organiczny 1832 r. dla
Królestwa Polskiego jest „rzeczywistym dobrodziejstwem” 52. Narzucenie Statutu Organicznego 1832 r. społeczeństwu polskiemu dostarczało atutu polskim
kołom emigracyjnym do szerzenia z jednej strony sprawy polskiej, z drugiej zaś
było widocznym przykładem łamania przez Rosję przyjętych zobowiązań międzynarodowych. Aktywizował poza tym szerokie koła emigracji, pozwalał jej
żyć problemami ojczyzny, którą musieli opuścić.
Wydaniu Statutu Organicznego 1832 r. w miejsce Konstytucji 1815 r. zaprotestowały wspomniane państwa Anglia i Francja jako sygnatariusze Kongresu Wiedeńskiego 1815 r. Uczyniły to pod presją swoich opinii publicznych. Wspominany lord H. J. Palmerston, w depeszy z kwietnia 1832 r. pisał,
że: „te nadużycia należałoby uważać za otwarte gwałcenie zobowiązań przyjętych przez Rosję w Wiedniu” 53. W czerwcu 1832 r. zaś tłumaczył, że Wielka Brytania nie ma obowiązku ingerowania nawet gdy przekreślano traktat
wiedeński. W połowie 1833 r., kierując się interesem Anglii, a będąc pod
wrażeniem sukcesów rosyjskich w Turcji, ostro potępił Petersburg za pogwałcenie traktatu wiedeńskiego i opowiedział się za przywróceniem w Królestwie
Polskim Konstytucji 1815 r. 54 Faktycznie opowiadał się za zachowaniem
status quo w Europie. Podobne stanowisko, a nawet bardziej zachowawcze,
wyrażała Francja. Werbalnie wyrażała dyplomacja francuska zrozumienie dla
sprawy polskiej, faktycznie sondowała przez swego ambasadora w Petersburgu posunięcia caratu wobec Królestwa Polskiego. Oceniając je, ówczesny
minister spraw zagranicznych Francji, Victor de Broglic, przygotował nawet
stosowny memoriał, ale Francja nie zdobyła się na oficjalne zaprezentowanie
swojego stanowiska wobec polityki podjętej przez Rosję po upadku powstania
listopadowego 1830-1831 r. 55 Ze względów zrozumiałych pozytywne stanowisko wobec Rosji zajęli dwaj pozostali zaborcy ziem polskich, Prusy i Austria. Uznały one narzucenie Statutu Organicznego 1832 r. w miejsce liberalnej Konstytucji 1815 r. za posunięcie satysfakcjonujące i oczekiwane. Jednocześnie nie będąc pewne, jakie będą dalsze kroki caratu, zajęły pozycję wyczekującą. Równolegle, podobnie jak carat podjęły wzmożoną politykę represji wobec uczestników powstania listopadowego 1830-1831 r. i patriotycznie
nastawionej grupy mieszkańców. W Wielkim Księstwie Poznańskim za prezesa Edwarda Flottwella (1830-1841) rozciągnięta została obserwacja polityczna na wszystkie grupy społeczeństwa polskiego. Rozbudowie uległ aparat
policyjny. Nastąpiła „czystka” Polaków na stanowiskach urzędniczych
52

A. Giller, dz. cyt., s. 12.
W. Zamoyski, Wspomnienia ..., s. 34.
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S. Kalemba, Polskie zabiegi dyplomatyczne ..., s. 258-259.
55
Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, Rkps. IV 5274, Korespondencja Adama
Czartoryskiego z czasu jego pobytu w Anglii 25 XII 1831-30 VII 1832 r.
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w landratach. Wprowadzony został język niemiecki jako język urzędowy. Drugi
z zaborców – Austria, wystąpiła w tym czasie z inicjatywą wspólnego wpływu
z Prusami na zmianę stanowiska Francji w sprawie emigracji polskiej. Wewnątrz swojego państwa podjęła szereg kroków mających na celu izolację
ziem polskich tego zaboru od wpływów z zewnątrz.
Statut Organiczny z 14-26 II 1832 r. był wyrazem rosyjskiej polityki imperialnej. Geneza jego leżała w skomplikowanej sytuacji międzynarodowej i wewnętrznej Królestwa Polskiego. Był aktem prawnym o znaczeniu zasadniczym dla ukształtowania przyszłego ustroju Królestwa Polskiego w okresie
1832-1863. Był także regulacją i szczególnego rodzaju konkretyzacją prawną
w praktyce ustrojowej Królestwa Polskiego tego okresu, z uwagi, że obejmował całość życia w tymże Królestwie. Charakterem postanowień dawał możliwość prawną do późniejszej dowolności interpretacyjnej i wykonawczych
posunięć władz zaborczych. Królestwo Polskie, posiadające dotąd autonomię,
redukował do jednej z prowincji Cesarstwa zapewniając jedynie pewną samodzielność w dziedzinie skarbu, sądownictwa i administracji. Znosił dwuizbowy Sejm i Wojsko Polskie – dwa najbardziej widoczne instytucje autonomii
Królestwa Polskiego lat 1815-1830. Nową Radę Administracyjną sytuował na
pozycji „organu szczególnego zarządu miejscowego cesarstwa”. Radę Stanu
redukował do roli pomocniczego organu ustawodawczego Królestwa Polskiego wobec Departamentu Interesów Królestwa Polskiego przy rosyjskiej Radzie Państwa. Celowo nie określał zakresu władzy nowego namiestnika Królestwa Polskiego, którym się ogłosił feldmarszałek I. F. Paskiewicz, dotychczasowy Gubernator Generalny. Komisjom rządowym, centralnym organom
administracji cywilnej powierzał sprawy zarządzania poszczególnymi dziedzinami życia Królestwa Polskiego. Na czele Najwyższej Izby Obrachunkowej, na wzór rosyjski, stawiał Kontrolera Generalnego. Zachowywał istniejący podział administracyjny i strukturę władz terenowych Królestwa, ale zastrzegał w nim ustawodawca możliwość dokonywania zmian. Problem praw
i wolności obywatelskich spychał na drugi plan, a pierwiastek samorządu
terenowego, który utrzymywał, nie wyposażał w odpowiednie kompetencje
i poddawał kontroli władz administracyjnych. Sankcjonował istniejącą organizację sądownictwa, ale nie zapewniał niezawisłości sądom. Formalnie wydany jako Statut Organiczny, w ramach stosowanych rozwiązań mających
rozwinąć postanowienia ustawy zasadniczej, wchodził w miejsce Konstytucji
1815 r. Celowo nie uwzględniał wszystkich elementów rzeczywistości społeczno-politycznej Królestwa Polskiego, jakie zaistniały bezpośrednio po
stłumieniu powstania listopadowego 1830-1831 r.
Uroczyście ogłoszony z udziałem nowego namiestnika Królestwa Polskiego feldmarszałka I. F. Paskiewicza, mimo wysiłku władz zaborczych spotkał
się z obojętnością i apatią społeczeństwa polskiego, zrujnowanego gospodarczo i nie wierzącego w dobre intencje caratu. Na wychodźstwie zaś został
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Statut Organiczny 1832 r. oprotestowany przez wszystkie koła polskiej emigracji w Europie Zachodniej, które wykorzystały fakt jego nadania do spopularyzowania sprawy polskiej wśród opinii publicznej krajów Europy Zachodniej. Jego narzucenie Królestwu Polskiemu przez carat w miejsce liberalnej
Konstytucji 1815 r. nie spotkało się ze stanowczym sprzeciwem dwóch sygnatariuszy uchwał Kongresu Wiedeńskiego 1815 r. – Anglii i Francji, mimo
różnorodnych starań polityków polskiej emigracji. Dwaj sojusznicy Rosji –
Prusy i Austria, uznały nadanie Statutu Organicznego 1832 r. za satysfakcjonujące i zbieżne z ich polityką.
Statut Organiczny z 1832 r.,
geneza, postanowienia i reakcje na jego ogłoszenie.
Streszczenie
Statut Organiczny z 14/26 II 1832 r. był aktem prawnym o znaczeniu zasadniczym
dla ukształtowania się ustroju Królestwa Polskiego po klęsce powstania listopadowego
1830-1831 r. Geneza nadania Statutu przez cara Mikołaja I Królestwu Polskiemu
w miejsce Konstytucji 1815 r. leżała w skomplikowanej ówczesnej sytuacji międzynarodowej i wewnętrznej Królestwa Polskiego. Statut zredukował Królestwo Polskie do
jednej z prowincji Cesarstwa, znosił dwuizbowy Sejm i Wojsko Polskie – dwie najbardziej widoczne instytucje autonomiczne Królestwa Polskiego lat 1815-1830. „Zarząd
główny” Królestwa Polskiego powierzał Radzie Administracyjnej, a Radę Stanu spychał do roli organu pomocniczego Departamentu do Spraw Królestwa Polskiego.
Utrzymywał komisje rządowe jako centralne organy administracji cywilnej, Bank Polski i Towarzystwo Kredytowe Ziemskie. Zachowywał istniejący podział administracyjny i strukturę władz terenowych Królestwa Polskiego, ale zastrzegał możliwość czynienia zmian. Sankcjonował istniejącą organizację sądownictwa, ale nie zapewniał niezawisłości sądom. Zapowiadał powołanie instytucji przedstawicielskich w formie Zgromadzenia Stanów Prowincjonalnych, rad wojewódzkich w województwie, zgromadzeń
szlachectwa w powiatach i stosownych zgromadzeń w miastach i gminach, ale bliżej nie
precyzował kompetencji. Nie uwzględnił wszystkich elementów rzeczywistości społeczno-politycznej Królestwa związanych w okupacją wojskową i obowiązującym faktycznie stanem wojennym.
Ogłoszenie Statutu Organicznego z 1832 r. spotkało się z obojętnością i apatią społeczeństwa polskiego. Oprotestowany został przez wszystkie koła polskiej emigracji w Europie Zachodniej. Nie został potępiony i odrzucony przez państwa sygnatariuszy Kongresu Wiedeńskiego 1815 r., Anglię i Francję. Przez pozostałych zaborców – Prusy i Austrię,
uznany został za satysfakcjonujący i zbieżny z ich polityką wobec narodu polskiego.
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The Organic Statute of 1832,
genesis, resolutions and reactions to its announcement.
SUMMARY
The Organic Statute of 14/26 February 1832, was a legal act of fundamental
importance for the formation of The Kingdom of Poland after the defeat of the November
1930/1931 insurrection. The genesis of Tsar Nicholas I, The Kingdom of Poland, in place
of the Constitution of 1815, had lain in a complicated situation. He reduced The Kingdom
of Poland to one of the provinces of the Empire, he repealed the bicameral Sejm and the
Polish Army - the two most visible autonomous institutions of The Kingdom of Poland
between 1815-1830. The "main board" of The Kingdom of Poland was entrusted to the
Administrative Council, and had pushed the Council of State to the role of an auxiliary
body. He maintained government commissions as central civil administration organs, the
Bank of Poland and the Ziemia Kredytowe Ziemskie. He kept the existing administrative
division and structure of the local authorities, but he reserved the possibility of making
changes. He sanctioned the existing judicial organization, but did not ensure independence
for the courts. He announced the establishment of representative institutions in the form of
The Assembly of The Provincial States, councils in the voivodship, nobility assemblies in
counties and appropriate assemblies in cities and communes. However, he did not specify
their roles in closer detail. He did not take into account all the elements of the social and
political reality, that The Kingdom connected with the military occupation and the actual
state of war.
The announcement of the Organic Statute of 1832, was met with indifference and
apathy from the Polish society. He was protested by all the circles of Polish diaspora in
Western Europe. He was not condemned and rejected by the majore signatories of the
Congress of Vienna in 1815, England and France. Through the other invaders - Prussia
and Austria, it was considered satisfactory and coincident with their policy towards the
Polish nation.
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Tradycje militarne Podlasia w kształtowaniu świadomości
narodowej mieszkańców regionu (1830-1939)
Podlasie jest historyczną dzielnicą Polski, położoną po obu stronach środkowego biegu rzeki Bug i górnej Narwi. Za czasów dawnej Rzeczypospolitej
nazwa Podlasie była stosowana do województwa podlaskiego, które w XVII
i XVIII wieku ciągnęło się wąskim pasem do górnej Biebrzy poprzez okolice
Białegostoku i Bielska, aż po Siedlce i Parczew. Geograficzne pojęcie Podlasia nie było więc jednolite i jego granice nie były od razu ściśle ustalone,
a w ciągu kilkusetletniej historii tego regionu zmieniały się one wielokrotnie.
W 1566 r. od województwa podlaskiego odłączono ziemię brzeską (m.in. z miastami: Biała [Podlaska], Kodeń, Brześć, Włodawa), z racji utworzenia nowego
województwa brzeskiego. W rezultacie unii lubelskiej z 1569 r. okrojony obszar
województwa podlaskiego, złożony z ziem: bielskiej, drohickiej i mielnickiej,
włączony został do Korony Polskiej. Taki stan utrzymał się do III rozbioru Rzeczypospolitej. Wówczas tereny na północ od rzeki Bug przeszły pod panowanie
Prus, a leżące na południe pod panowanie Austrii. Rzeka stała się granicą państw
zaborczych, a w miejscowości Niemirów, na południe od Mielnika, zbiegała
się granica wszystkich zaborów 1.
Historyczna odrębność tego regionu zaznaczona jest w nazwach miast:
Biała Podlaska, Międzyrzec Podlaski, Radzyń Podlaski, Sokołów Podlaski,
etc. W okresie rozbiorów Podlasie podzielono między Prusy i Austrię.
W 1807 r. część Podlasia przeszła do zaboru rosyjskiego. W 1809 r. pozostałą
część tego regionu włączono do Księstwa Warszawskiego. Po Kongresie
Wiedeńskim i utworzeniu Królestwa Polskiego w 1815 r. Podlasie weszło
w jego skład.
Zob. szerzej: J. Mikulski, Powiat Siedlecki. Ziemia, Wody, Człowiek, [w:] Powiat
Siedlecki, red. Cz. Górski, Siedlce 1935, s. 77-82; G. Welik, Wschodnie Mazowsze,
czy Południowe Podlasie? Region w podziałach administracyjnych, [w:] Źródła do
dziejów regionu. I Siedlecka Sesja Archiwalna, red. U. Głowacka-Maksymiuk,
G. Welik, Siedlce 2002, s. 10-15.
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W rezultacie ustaleń kongresu wiedeńskiego w 1815 r. z większości ziem
Księstwa Warszawskiego powstało Królestwo Kongresowe, które w listopadzie tego roku otrzymało od cara Aleksandra I „Ustawę Konstytucyjną”. Nawiązując do tradycji przedrozbiorowej, przywracała ona podział na województwa. Wśród ośmiu województw Królestwa Polskiego znalazło się też
województwo podlaskie z głównym miastem – Siedlcami, jako siedzibą władz
wojewódzkich. Fakt ten miał decydujące znaczenie w kształtowaniu się pojęcia „południowe Podlasie” i uznania Siedlec za jego stolicę. W 1837 r. województwa przemianowano na gubernie (powstała wtedy gubernia podlaska
z siedzibą w Siedlcach) 2. W 1842 r. przemianowano obwody na powiaty,
a dotychczasowe powiaty sądowe na okręgi. Kolejna reforma administracyjna
Królestwa skutkowała ukazem z 21 sierpnia 1844 r., na mocy którego zredukowano dotychczasową liczbę guberni i od 1 stycznia 1845 r. połączono gubernię podlaską z lubelską w jedną gubernię lubelską.
Po powstaniu styczniowym, ustawa z 31 grudnia 1866 roku podzieliła Królestwo na 10 guberni. W celu unifikacji administracyjnej ziem Królestwa z resztą Cesarstwa powołano do życia gubernię siedlecką, która podzieliła się na
9 powiatów: siedlecki, węgrowski, sokołowski, konstantynowski, bialski, włodawski, radzyński, łukowski i garwoliński.
W długotrwałym procesie rusyfikacji Podlasia kulminacją było ponowne
włączenie guberni siedleckiej do lubelskiej, z równoczesnym oderwaniem części ziem pod postacią nowej guberni chełmskiej (powiaty: Biała, Konstantynów
oraz Włodawa) w 1912 r., którą 13 marca 1915 roku przyłączono do Rosji. Po
wycofaniu się Rosjan z Królestwa Polskiego latem 1915 r. Podlasie wcielono
do Cesarstwa Niemieckiego 3. Ostatecznie w latach 1918-1919 całe Podlasie
weszło w skład odrodzonej po 123 latach niewoli Rzeczypospolitej Polskiej.
Przedmiotem niniejszego artykułu jest ta część historycznego Podlasia na
lewym brzegu Bugu, która weszła w skład Królestwa Polskiego pod nazwą
województwa podlaskiego, od 1845 r. tworzyła gubernię lubelską, a od 1866 r.
gubernię siedlecką. Przed drugą wojną światową ziemie te obejmowały zespół
powiatów wchodzących w skład województwa lubelskiego. Zgodnie z ówczesnym podziałem administracyjnym stanowiły one północną jego część (z powiatami: siedleckim, bialskim, łukowskim, radzyńskim i włodawskim).
P. Borek, Garnizon Wojska Polskiego w Białej Podlaskiej w latach 1918-1939,
Biała Podlaska 2006, s. 18-19.
3
G. Welik, dz. cyt., s. 14. Tereny byłej guberni chełmskiej częściowo weszły
w skład niemieckiego obszaru okupacyjnego i były wyjęte spod jurysdykcji władzy
cywilnej warszawskiego generał-gubernatora. Rozciągnięto nad nimi kontrolę
wojskową i do końca okupacji niemieckiej podlegały one zarządowi niemieckiej
komendy Ober-Ostu – zob. szerzej: B. Korzeniewski, Południowe Podlasie w okresie
I wojny światowej 1914-1918, Biała Podlaska 2009.
2
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Analizując wpływ tradycji militarnych na rozwój świadomości narodowej
mieszkańców Podlasia należy wyjaśnić, czym są owe tradycje oraz świadomość narodowa. Otóż tradycje militarne to historycznie ukształtowane obyczaje i zasady postępowania oparte na procesie kultywowania i upowszechniania dokonań żołnierza polskiego na przestrzeni wieków. W aspekcie społeczno-pedagogicznym wyrażają się one w posiadaniu i pielęgnowaniu dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz kontynuacji tego, co przechodzi
z pokolenia na pokolenie, dorobku materialnego i duchowego przodków.
Szczególną wartość historyczną i moralną mają tradycje walk o niepodległość, które przez stulecia odgrywały decydującą rolę w kształtowaniu bojowego ducha, stanu moralnego dowódców i szeregowych żołnierzy, budzeniu
poczucia wspólnoty i zwartości Wojska Polskiego oraz ich związków z lokalnym społeczeństwem.
Tradycje militarne budują tworzą więzi emocjonalne wynikające z szacunku do historii, symboli narodowych i wojskowych, zarówno wśród żołnierzy,
jak i ludności cywilnej. W omawianym okresie wpływ tychże tradycji na rozwój patriotyzmu i narodowej tożsamości lokalnego społeczeństwa był nie do
przecenienia.
Również kwestia kształtowania się polskiej świadomości narodowej
w okresie porozbiorowym stanowi z pewnością jeden z najważniejszych problemów naszych dziejów XIX i początków XX w. Jak pisał Stefan Kieniewicz: świadomość narodowa jest kategorią historyczną, treść tego pojęcia
zmienia się w czasie i przestrzeni. Elementy świadomości narodowej odnajdujemy już w tych dawnych czasach, gdy ludzkość wychodziła ze stadium wspólnoty pierwotnej, a członkowie jednego plemienia przeciwstawiali własną mowę i własny obyczaj innym plemionom, z którymi wchodzili w stosunki wojny,
czy też wymiany handlowej 4.
Tak więc w świadomości narodowej chodzi o poczucie przynależności do
polskiej wspólnoty, zespolonej językiem, historią i tradycją, w pewnej mierze
środowiskiem geograficznym, religią, związkami ekonomicznymi i prawnoorganizacyjnymi, a także określającej się przez przeciwstawienie obcym –
innym narodom. W dobie rozbiorów narodowo świadomym Polakiem był ten,
który nie godził się z utratą niepodległości 5.
Inteligencja polska była świadoma narodowo przez cały okres niewoli,
chociaż znaczna jej część nie brała w XIX wieku udziału w walce o niepodleS. Kieniewicz, Rozwój polskiej świadomości narodowej w XIX wieku, [w:]
Pamiętnik X Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie. Referaty i dyskusje, t. I, Warszawa 1971, s. 259.
5
J. Tomczyk, Narastanie świadomości narodowej w Lubelskiem w latach 1864 –
1917 w świetle akt Kancelarii Gubernatora Lubelskiego, [w:] Powstanie styczniowe.
Sprawy, regiony, ludzie, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio
F, vol. XLVIII, Lublin 1993, s. 137.
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głość. Szlachta zagrodowa miała świadomość patriotyczną wyrobioną od
stuleci i w okresie niewoli zachowywała niezmiennie patriotyczną postawę.
Zwłaszcza podczas powstań narodowych zaścianki szlacheckie nigdy nie
zawiodły 6.
Z kolei rozwój świadomości narodowej chłopów składał się z trzech etapów:
słabego stopnia uświadomienia na wsi w okresie systemu feudalnego, niechęci
włościan do haseł niepodległościowych warstw „oświeconych” w okresie zaostrzenia się konfliktu o ziemię i wreszcie lepszego zrozumienia nie tylko klasowych interesów chłopstwa, ale i jego zadań narodowych i obywatelskich.
Proces likwidowania poddaństwa wywarł stanowczy wpływ na mieszkańców
wsi Królestwa Polskiego pod względem przemiany świadomości, w tym również świadomości narodowej. Czynnik religijny w tych sprawach również odgrywał bardzo ważną rolę 7.
Ludność Południowego Podlasia w swej kilkusetletniej historii wielokrotnie
wykazywała przywiązanie do niepodległościowych tradycji Polski, biorąc aktywny udział we wszystkich powstaniach narodowowyzwoleńczych okresu zaborów.
Wielkim zrywem zbrojnym w dziejach porozbiorowych naszego narodu,
a zarazem jednym z piękniejszych przejawów patriotyzmu i rzeczywistego
zaangażowania poszczególnych osób i grup społecznych w prowadzoną walkę
o niepodległość było powstanie listopadowe 8. Jako, że ze względu na swoje
znaczenie i zakres niejednokrotnie określano je jako wojnę polsko-rosyjską
1831 roku miało, ono niezmiernie istotny wpływ na kształtowanie się tradycji
wojskowych wśród mieszkańców Podlasia. Udział tego regionu w walkach
zbrojnych 1830-1831 był bardzo widoczny. To tutaj rozgrywały się najważniejsze działania wojenne, i stoczono najwięcej bitew. Nie doszło jednak na
Podlasiu do działań partyzanckich, ale kilka tysięcy jego mieszkańców walczyło w szeregach wojska regularnego.
Społeczeństwo województwa podlaskiego na wieść o nocy listopadowej
zareagowało w sposób zróżnicowany. Zapał rewolucyjny i entuzjazm patriotyczny demonstrowali otwarcie mieszkańcy Siedlec, Łukowa i Białej. Siedlczanie witali też i gorąco pozdrawiali przechodzące przez ich miasto i podążające do Warszawy polskie wojsko. Warstwa najbardziej wpływowa, tj. bogate
6

S. Kieniewicz, dz. cyt., s. 260-266.
P. Borek, Tradycje polskich powstań zbrojnych i ich wpływ na kształtowanie się
świadomości narodowej mieszkańców Podlasia, [w:] Wojsko i kultura w dziejach
Polski i Europy. Księga jubileuszowa profesora Piotra Matusaka w 65. rocznicę
urodzin, red. R. Dmowski, i in., Warszawa – Siedlce 2006, s. 118-126.
8
Zob. szerzej: Powstanie listopadowe na Podlasiu 1830-1831, red. J. Flisiński,
Biała Podlaska 1993. W. W. Bednarski, Z dziejów powstania listopadowego na
Lubelszczyźnie i Podlasiu, Puławy 1993; Dzieje Lubelszczyzny, t. I, red. T. Mencel,
Warszawa 1974; Podlasie w powstaniu listopadowym 1830-1831. W 165 rocznicę
polskiego zwrotu zaczepnego wzdłuż szosy siedleckiej, red. J. Wojtasik, Siedlce 1997.
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ziemiaństwo związane z systemem feudalnym, zajęła w swej większości wobec insurekcji postawę wyczekującą. Za powstaniem opowiedziała się także
liczna w województwie podlaskim szlachta zagrodowa 9.
Z województwa podlaskiego powołano do wojskowych formacji powstańczych (od grudnia 1830 do lutego 1831 r.) ponad 9 tysięcy mężczyzn, co
w skali kraju stanowiło około 10% poborowych. Z nich tworzyły się podlaskie pułki piechoty, jazdy i Batalion Wolnych Strzelców Podlaskich („kuryńców”) pod dowództwem ppłk. Michała Kuszela. Półwojskowe formacje Służby Bezpieczeństwa i Gwardii Ruchomej pozostawały na miejscu, na własnym
wikcie, wspierane przez ludność miejscową. Wieś podlaska z radością witała
wkraczające wojsko polskie, tym większą, że miała już do czynienia z wojskiem nieprzyjacielskim 10.
Wojsko Polskie na Podlasiu stacjonowało od III rozbioru Polski do powstania listopadowego. Przykładowo w 1823 r. garnizony istniały w: Siedlcach, Międzyrzecu Podlaskim, Białej Podl., Radzyniu Podl., Terespolu i Węgrowie. Swoje kwatery miały tu: sztab dywizji ułanów (Siedlce), sztab brygady 3 pułku ułanów (Międzyrzec Podl.), 2 bateria artylerii (Radzyń Podl.),
2 szwadrony 1 pułku ułanów, rezerwa całej dywizji oraz oddziały żandarmerii
i weteranów (Siedlce). Stan ten nie uległ większym zmianom aż do wybuchu
powstania listopadowego. Większość kwater dla wojska była wynajmowana
prywatnie, a koszty pokrywała Komisja Rządowa Wojny 11.
Na początku grudnia 1830 r. wszystkie stacjonujące w opisywanym regionie oddziały odmaszerowały pod Warszawę, gdzie grupowała się armia polska. Powołano wówczas Gwardię Ruchomą, która miała być zapleczem armii
regularnej. Jej bataliony stacjonowały w: Łomazach, Łosicach, Wojcieszkowie, Maciejowicach, Łaskarzewie, Wohyniu, Parczewie i Wodyniach. Od 10
stycznia 1831 r., z rozkazu gen. Józefa Chłopickiego, przystąpiono do tworzenia w każdym województwie po dwa pułki piechoty, co miało dać dodatkowo 43 839 żołnierzy. Na Podlasiu tworzono 21 i 22 pułki piechoty liniowej,
które miały zmobilizować 4608 żołnierzy; 21 pułk organizowano w Żelechowie, Stoczku i Adamowie, a 22 pułk w Łaskarzewie, Garwolinie i Stężycy.
Organizowano je w zachodniej części Podlasia, aby w razie zagrożenia ze
strony Rosjan umożliwić im szybkie wycofanie się za Wisłę12.
Po upadku powstania listopadowego Królestwo Polskie utraciło swą suwerenność i zostało włączone do Cesarstwa Rosyjskiego. Od tego też czasu
na Podlasiu zaczęły stacjonować wojska rosyjskie, a ich utrzymaniem zostały
W Śladkowski, Województwo podlaskie w powstaniu listopadowym. Szkic do
dziejów, [w:] Powstanie listopadowe na Podlasiu…, s. 11-12.
10
J. Gmitruk, Udział chłopów w powstaniu listopadowym, [w:] Powstanie
listopadowe na Podlasiu…, s. 36-39.
11
J. Kazimierski, dz. cyt., s. 140.
12
Tamże.
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obciążone miasta. Łącznie w garnizonach na Podlasiu stacjonowało w tym
okresie ok. 20 tys. wojska rosyjskiego. W 1845 r. stacjonowało tu 24 296
żołnierzy rosyjskich, w 1848 roku, liczba ta wzrosła do 38 421 żołnierzy.
Kolejny wzrost nastąpił w 1855 r. (34 978 żołnierzy) i był związany z wojną
krymską 13. W 1862 r. nastąpiła reorganizacja w wojsku rosyjskim. Utworzono
Warszawski Okręg Wojskowy jako jeden z pierwszych w Rosji, dla całego
Królestwa Polskiego. Jego zwierzchnikiem ustanowiono warszawskiego generała-gubernatora 14.
Ludność cywilna podlaskich miast nie brała bezpośredniego udziału
w działaniach zbrojnych powstania listopadowego, ponieważ w bitwach
uczestniczyły regularne armie. Wzięła natomiast udział w zaopatrzeniu Wojska Polskiego, przede wszystkim w żywność, ale także dostarczała różnego
rodzaju podwód oraz informacji o nieprzyjacielu. Po upadku powstania również Podlasiacy byli wśród żołnierzy, którzy przekroczyli granicę pruską
i znaleźli się na zachodzie Europy15.
Także aktywność patriotyczna niektórych weteranów ruchu niepodległościowego lat 1830-1831 świadczy o tym, że epizod powstańczy nie zakończył
się wraz z wygaśnięciem ostatnich walk i spacyfikowaniem przez zaborców
buntowniczych nastrojów w społeczeństwie polskim. W warunkach panującego
terroru kontynuowanie jakichkolwiek działań przeciwko obcej przemocy wymagało dużej odwagi, samozaparcia i niezłomności. Tymi właśnie przymiotami
w jeszcze większym stopniu charakteryzowała się postawa i zachowanie w czasie
powstania styczniowego środowiska dawnych konspiratorów i powstańców 16.
Trzydziestolecie między powstaniem listopadowym a styczniowym nie
przyniosło dużej aktywności Podlasia w ruchu narodowym. Nie było tu dużych skupisk młodzieży uczącej się w liceach i szkołach wyższych lub poszukującej pracy w różnych instytucjach administracyjnych, czy kulturalnych,
a właśnie te środowiska odgrywały w owym okresie największą rolę w inicjowaniu i rozwijaniu konspiracji narodowej. Jedyne, zresztą nie tak wielkie
skupiska młodzieży gimnazjalnej istniały w Siedlcach, Łukowie i Szczebrzeszynie. Tam też skupiły się ośrodki i wszelkie działania konspiracji narodowej
na terenie Podlasia. Należały do nich początkowo próby rozszerzenia tu konspiracyjnej organizacji i działalności Stowarzyszenia Ludu Polskiego pod

Tamże, s. 142-143.
Zob. szerzej: A. Dobroński, Potencjał militarno-gospodarczy Królestwa Polskiego w latach 1907-1914, Warszawa 1976, s. 9-10.
15
J. Kazimierski, Miasta i miasteczka na Podlasiu (1808-1914). Zabudowa –
ludność – gospodarka, Warszawa 1994, s. 116.
16
Zob. szerzej: S. Wiśniewski, Uczestnicy spisków i walk niepodległościowych lat
1833-1855 w powstaniu styczniowym, [w:] Powstanie styczniowe. Sprawy…, s. 161-190.
13
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koniec lat trzydziestych XIX w., a przede wszystkim słynne koło Karola Levittoux w gimnazjum łukowskim, rozbite przez aresztowania w 1841 roku 17.
Narastające napięcie polityczne i społeczne w przededniu wybuchu powstania styczniowego niosło ze sobą ożywienie nastrojów patriotycznych
w Królestwie Polskim. Wyrazem tego ożywienia stały się manifestacje o charakterze religijnym z głębokim podtekstem patriotycznym. Dużą aktywnością
patriotyczną w okresie przygotowań do powstania styczniowego wykazało się
społeczeństwo Podlasia. W kościołach, na cmentarzach i w miejscach upamiętniających walki o wolność odbywały się manifestacje patriotycznoreligijne. Często odprawiano nabożeństwa w intencji rocznic ważnych wydarzeń historycznych lub wielkich patriotów polskich. W organizowaniu tych
różnorodnych manifestacji istotną rolę odgrywało duchowieństwo, przede
wszystkim katolickie, nieco mniejszą unickie, nieliczna młoda inteligencja,
a także szlachta. Uczestniczyły w nich natomiast coraz większe grupy wywodzące się z różnych warstw społecznych i narodowych 18.
Podczas nabożeństw księża często wygłaszali płomienne kazania zachęcające do miłości do ojczyzny i ofiarnego dążenia ku jej wolności. W 1861 r.
w Białej Podl. zorganizowano nabożeństwo w rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki, i nawet władze miejskie odmawiały usuwania emblematów patriotycznych z pamiątkowego krzyża. Do najbardziej aktywnych ośrodków manifestacji patriotycznych na Podlasiu należały: Biała Podlaska, Siedlce, Sokołów, Radzyń Podl., Janów Podl. Wprowadzenie stanu wojennego 14 października 1861 r. zlikwidowało możliwość kontynuowania tych akcji, ale nie
mogło przekreślić ich skutków 19.
W nocy z 22 na 23 stycznia 1863 r. wybuchło kolejne powstanie, którego
tradycje były pielęgnowane przez polskie społeczeństwo aż do wybuchu
II wojny światowej. Nieliczne i słabo uzbrojone oddziały powstańcze z sukcesem zaatakowały garnizony wojsk rosyjskich w Kodniu i Łomazach, a częściowo także w Radzyniu Podlaskim, Łukowie i Łosicach. Nie udał się natomiast atak na Białą Podlaską, wobec zaalarmowania o planach powstańczych
dowództwa miejscowego garnizonu. Warto jednak zaznaczyć, że z 24 ataków
na garnizony carskie, podjętych przez powstańców w ciągu trzech pierwszych
nocy powstania, 7 z nich przypadło na województwo podlaskie. Do historii
przeszły też bitwy i potyczki pod: Stokiem Lackim, Białką, Rossoszem, Węgrowem, Siemiatyczami, Woskrzenicami, czy Sycyną. To właśnie na Podlasiu
17

J. Skowronek, Ziemia bialska w polskim ruchu narodowym do 1864 r.,
[w:] Z nieznanej przeszłości Białej i Podlasia, red. T. Wasilewski i T. Krawczak,
Biała Podlaska 1990, s. 302.
18
J. Skowronek, Łukowskie w ruchu niepodległościowym epoki powstań narodowych,
[w:] Łuków i okolice w XIX i XX w., red. R. Turkowski, Warszawa 1989, s. 29.
19
Tenże, Powstanie styczniowe na Podlasiu, Biała Podlaska 1984, s. 9-10.
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organizacja powstańcza była najlepiej zorganizowana ze wszystkich w Królestwie Polskim, a walka partyzancka trwała najdłużej 20. Przeciw źle uzbrojonym
i słabo wyćwiczonym oddziałom partyzanckim, których liczebność nigdy nie
przekroczyła 25-30 tys. osób Rosja musiała zmobilizować ok. 350 tys. wyszkolonych żołnierzy. Ofiarny patriotyzm manifestował region, który już w poprzednim listopadowym zrywie 1830-1831 r. poniósł największe straty, gdyż tu
toczyły się najdłużej działania wojenne angażujące ogromne siły obu stron.
Sytuacja gospodarcza Podlasia i stan majątkowy ludności nie zapewniały powstaniu silnej bazy materialnej i zaopatrzeniowej. Niemniej jednak wezwania
do walki napotykały tu świadome zaangażowanie się w ruchu narodowym grup
należących do różnych warstw społecznych. Poważną jego siłą stała się drobna
szlachta i oczynszowani chłopi. Mieli oni silne poczucie przynależności do
narodu polskiego i dużą samodzielność w działaniu. Pogłębieniu polskości tych
warstw społeczeństwa, ich sympatiom i udziałowi w różnych formach ruchu
narodowego sprzyjało także zróżnicowanie ludności pod względem narodowym
i religijnym 21. W historię tego regionu wpisało się także najwięcej nazwisk
dowódców powstania styczniowego, jak: Roman Rogiński, Władysław Lewandowski, Władysław Rawicz, Jan Matliński („Sokół”), ks. Stanisław Brzóska,
Marcin Borelowski („Lelewel”), czy Karol Krysiński.
Powstanie styczniowe właśnie na Podlasiu miało najwięcej cech walki ogólnonarodowej, co przesądzało o sukcesach i uporczywości zmagań powstańczych, o istotnej, trwałej roli w narodowej i historycznej świadomości ludności
tego regionu. Tradycje styczniowej insurekcji miały więc bardzo duże znaczenie dla lokalnego społeczeństwa. Zryw 1863-1864 był najsilniejszym z polskich
powstań, stanowił w pewien sposób ich apogeum oraz podsumowanie doświadczeń i ponad stuletniej walki Polaków o niepodległą Ojczyznę. Powstanie
styczniowe w województwie podlaskim tworzyło najważniejszy składnik regionalnych tradycji narodowowyzwoleńczych. Jednocześnie te bogate tradycje
powstańcze na Podlasiu znacznie wzbogaciły polskie tradycje ogólnonarodowe,
stając się dobrym przykładem harmonijnej więzi tego, co regionalne z wartościami ogólnonarodowymi Polaków 22. Powstanie styczniowe i jego tradycje
miały więc bardzo wielkie znaczenie dla lokalnego społeczeństwa. Duża liczba
drobnej, zagrodowej szlachty, rozwój oświaty i znaczna liczba małych miast

P. Borek, Obchody rocznic Powstania Styczniowego na Południowym Podlasiu
w okresie międzywojennym, [w:] Kultura pamięci czynnikiem rozwoju społeczności
lokalnej, red. A. Drewniak, A. Sępoch, Lublin 2014, s. 169.
21
J. Skowronek, Rok 1863 – refleksje podlaskie i uniwersalne, [w:] Rok 1863 na
Podlasiu, red. H. Mierzwiński, Siedlce 1998, s. 24-28.
22
P. Borek, Tradycje polskich powstań zbrojnych …, dz. cyt.
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sprawiły, że świadomość narodowa i patriotyzm były tu mocniejsze niż w innych rejonach23.
Po upadku powstania 1863 roku, chcąc utrzymać ludność polską w ryzach
oraz by przyśpieszyć rusyfikację, władze carskie wzmocniły istniejące dotąd
na Podlasiu stałe garnizony wojskowe, a także rozmieściły nowe. Stacjonujące tutaj jednostki miały nie tylko chronić granic Cesarstwa Rosyjskiego, ale
również utrzymywać porządek wewnętrzny na wyznaczonym sobie terenie.
Rozlokowano je w wielu miastach, a nawet wsiach, powierzając mieszkańcom obowiązek kwaterowania i utrzymywania żołnierzy.
Rosyjski kontyngent wojskowy w Królestwie Polskim bezpośrednio powstaniu styczniowym wynosił ok. 240 tysięcy żołnierzy, z których 180 tys.
rozlokowano w najbardziej zagrożonych wystąpieniami o charakterze narodowym i wyznaniowym guberniach wschodnich: lubelskiej, siedleckiej, łomżyńskiej, płockiej, warszawskiej i suwalskiej. Szczególnie wielu żołnierzy
rozmieszczono w garnizonach Podlasia, gdzie społeczeństwo aktywnie brało
udział we wszystkich powstaniach narodowych, a zwłaszcza powstaniu styczniowym. Dlatego też dużą część rosyjskiego wojska po 1866 r. skierowano na
te tereny24.
Na przełomie XIX i XX w. (do 1910 r.) w Królestwie Polskim istniały 63
rosyjskie garnizony, z tego w dziewięciu z nich stacjonowało po trzy i więcej
jednostek wojskowych. Po 1910 r., w związku ze zmianami w rosyjskich planach wojennych liczba garnizonów na Podlasiu zmniejszyła się do 46 (rozformowano wojska rezerwowe i forteczne). Podporządkowano je następującym korpusom: VI (sztab w Białymstoku), XIV (Lublin), XV (Warszawa), XIX
(Brześć Litewski) i XXIII (Warszawa). W sumie liczebność wojsk rosyjskich
w Królestwie zmniejszyła się do 200 tys. ludzi (1/5), ale bezpośrednio przed
I wojną światową stan ten podniósł się do 240 tys. żołnierzy 25.
Na początku XX w. Rosja stale zwiększała w nich liczbę żołnierzy, obawiając się agresji ze strony Austro-Węgier i Niemiec. Gubernia siedlecka nie
posiadała bezpośredniej styczności z sąsiednimi państwami. Dzięki swemu
centralnemu położeniu w Warszawskim Okręgu Wojskowym pełniła rolę zaJ. Skowronek, Miejsce roku 1863 w dziejach powstań narodowych i historii regionalnej,
[w:] Powstanie styczniowe na Południowym Podlasiu, red. A. Kołodziejczyk, Węgrów –
Warszawa 1994, s. 24-25.
23

M. Kulik, Dyslokacja oddziałów armii rosyjskiej w guberni siedleckiej w latach
1874-1912, „Podlaski Kwartalnik Kulturalny” 2002, nr 2, s. 20-21. Przypadki uchylania się od służby wojskowej nie były powszechne (do poboru nie zgłaszało się ok.
8 procent mężczyzn). Ci, którzy chcieli uniknąć służby w wojsku starali się o odroczenie lub emigrowali. Od wojska próbowano się też uwolnić przekupstwem, a nawet
samookaleczeniem.
25
A. Dobroński, dz. cyt., s. 126. Pozostały jednak: straż graniczna i kolejowa,
lazarety, składy i magazyny, warsztaty oraz zakłady kwatermistrzowskie.
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plecza w stosunku do oddziałów stacjonujących w innych guberniach. Na jej
terenie umieszczano składy amunicji brygad artylerii (parki), które wchodziły
w skład poszczególnych korpusów armijnych. Parki artyleryjskie znajdowały
się m.in. w Siedlcach, Łukowie i Terespolu, i gwarantowały szybkie uzupełnienie zapasów amunicji na wypadek dużego jej zużycia przez armię. Gubernia
siedlecka była więc terenem przez wiele lat traktowanym jako potencjalny obszar koncentracji armii rosyjskiej na wypadek wojny. Duża liczba wojsk i rosyjskich organów policyjnych na Podlasiu w poważnym stopniu utrudniała organizowanie się lokalnego społeczeństwa do walki z zaborcą. Walki tej jednak nigdy nie zaniechano, o czym świadczyły wypadki w czasie pierwszej próby po
klęsce powstań narodowych, tj. w czasie rewolucji 1905-1907, latach I wojny
światowej i zwycięskiej wojny polsko-sowieckiej w 1919-1920.
Po wybuchu I wojny światowej i ofensywie wojsk centralnych na wschodzie latem 1915 r. Podlasie znalazło się pod okupacją niemiecką, która trwała
do końca 1918 roku. Do Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego włączone zostały wszystkie powiaty dawnej guberni siedleckiej, oprócz czterech:
bialskiego, konstantynowskiego, włodawskiego i radzyńskiego, które podporządkowano Komendzie Etapów Naczelnego Dowództwa Armii Wschodnich
(Ober-Ost). Na Podlasiu mieściły się dwa gubernatorstwa wojskowe: w Siedlcach (Kaiserlich Deutsches Militargouvernement in Siedlce) i Łukowie (Kaiserlich Deutsches Militargouvernement in Lukow) 26. Najwyższą władzę cywilną i wojskową na terenie GGW sprawował z ramienia cesarza Generalny
Gubernator (Generalgouverneur). Jego organem pomocniczym były struktury
administracyjne podzielone na wydziały i sekcje 27. Polityka okupanta wywierała decydujący wpływ na kształtowanie się postaw społeczno-politycznych
mieszkańców południowego Podlasia. Brutalne traktowanie ludności przez
władze okupacyjne oraz wyzysk ekonomiczny wpływały w decydujący sposób na kształtowanie się postaw antyniemieckich. Także zaciąg ogłoszony do
„Polnische Wehrmacht” nie przyniósł oczekiwanych przez władze niemieckie
rezultatów. Eksploatacja gospodarcza wsi w znacznym stopniu wpływała na
postawę ludności chłopskiej. Jeszcze w 1915 r. zachowywała się ona wobec
nowych okupantów raczej powściągliwie i ostrożnie. Z biegiem czasu jednak
zaczęło się to zmieniać. Dzięki ustępstwom niemieckich władz okupacyjnych
Polacy w Królestwie Polskim mieli, po raz pierwszy od ponad pół wieku,
możliwość manifestowania swoich uczuć patriotycznych i narodowych. Podczas obchodów rocznicowych odbywały się uroczyste nabożeństwa, wiece,
pochody, wznoszono pamiątkowe pomniki i krzyże. Uczestnictwo w obchodach rocznicowych miało istotne znaczenie dla mieszkańców Podlasia, bo26

Szerzej na ten temat: B. Korzeniewski, dz. cyt.
W. Szwarc, Okupacja niemiecka w Generalnym Gubernatorstwie Warszawskim
(1915-1918) – zagadnienia ustrojowe, „Rocznik Lubelski” 1976, t. XIX, s. 98.
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wiem przyczyniało się zarówno do rozbudzania nastrojów patriotycznych, jak
i konsolidacji różnych grup społecznych wokół spraw narodowych 28.
Większy zakres swobód społecznych oraz eksploatacja gospodarcza przyczyniały się do wzrastającego zaangażowania ludności zarówno w życie społeczności lokalnych, jak i w sprawy ogólnonarodowe. Coraz większy wpływ
i zwolenników zyskiwała Polska Organizacja Wojskowa (POW), której do
sierpnia 1915 r. na Podlasiu działała tylko jedna placówka z komendą w Siedlcach, licząca około 100 osób. Na terenach będących pod okupacją OberOstu POW powstała dopiero na przełomie 1916 i 1917 roku. Spowodowane to
było głównie bardzo ciężkimi warunkami życia tej części regionu. Ruch peowiacki rozwinął się tutaj m.in. na bazie organizacji młodzieżowych oraz Straży Ogniowej 29.
Ostatecznie w listopadzie 1918 r. odrodziła się niepodległa i suwerenna
Polska. Nastąpiło to po 123 latach niewoli, podczas których zaborcy z całą
bezwzględnością tępili polską tożsamość narodową, kulturową i język ojczysty. Wskrzeszenie Polski nastąpiło dzięki determinacji narodu, który wielokrotnie podejmował próby zbrojnego zrzucenia obcego jarzma. Stało się to
jednak możliwe dopiero w sprzyjających uwarunkowaniach narodowych.
Powstanie niepodległej Polski było zaledwie początkiem walki o kształt terytorialny rodzącego się państwa.
Wspomnieć jednak należy, iż długoletni okres niewoli wpłynął negatywnie
na stosunek społeczeństwa Podlasia do obowiązku służby wojskowej. Pokoleniom wychowanym pod zaborami armia kojarzyła się przede wszystkim
z obcą władzą, językiem, bezduszną dyscypliną. Na terenach Królestwa Polskiego bardzo dobrze pamiętano warunki, jakie panowały w armii carskiej:
brutalność oficerów, pobyt w czasami bardzo odległych częściach Imperium
Rosyjskiego, złe wyżywienie. Obraz ten, od pokoleń funkcjonujący w polskim społeczeństwie, bardzo często automatycznie przerzucano na Wojsko
Polskie. Do tego doszedł jeszcze głęboki wstrząs wywołany I wojną światową
– co budziło zrozumiały lęk przed kolejną wojną u większości społeczeństwa.
Dużym problemem były zaniedbania w dziedzinie oświaty i wychowania
patriotycznego młodzieży, co było skutkiem długoletniej niewoli. Obok przejawów głębokiego, szczerego patriotyzmu, często można było spotkać także
objawy obojętności na los odrodzonego państwa, niezrozumienia potrzeby
jego obrony i odbudowy 30.
Niemniej jednak Podlasie wniosło duży wkład do dzieła wolności. W dramatycznym okresie wyzwalania ziem niepodległej już Polski od niemieckiego
28

B. Korzeniewski, dz. cyt.
Szerzej na ten temat: P. Borek, Garnizony wojskowe na Południowym Podlasiu
w latach 1918-1939, t. I, rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab.
P. Matusaka, Siedlce 2011, s. 125-141.
30
Tamże, s. 202-203.
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zaborcy na omawianym terenie poległo blisko stu żołnierzy POW i Wojska
Polskiego, nie licząc ofiar wśród ludności cywilnej. Jednak, jak okazało się
już niebawem, był to dopiero początek krwawych zmagań o wolność i niepodległość. Z bronią w ręku walczyć musiał żołnierz polski o wszystkie granice
dopiero co odrodzonego państwa, zwłaszcza zaś o Kresy Wschodnie płonące
już ogniem bolszewickiej „rewolucji światowej”.
Ważne ze względu na strategię obronną położenie Podlasia spowodowało, że
od końca 1918 r. zaczęło stacjonować tu Wojsko Polskie, tworząc lokalne garnizony. Podczas wojny polsko-sowieckiej rozmieszczone były w nich bataliony
zapasowe pułków 9 Dywizji Piechoty walczących na froncie.
Po zakończeniu wojny polsko-sowieckiej, w okresie międzywojennym na
opisywanym terenie istniały trzy garnizony wojskowe: Biała Podlaska, Łuków
i Siedlce, których główny trzon stanowiły pułki 9 Dywizji Piechoty (DP): 22
pułk piechoty (pp), 34 pp, 35 pp i 9 pułk artylerii polowej/lekkiej. Jedynie
w garnizonie Łuków przed wybuchem II wojny św. stacjonowały oddziały ułanów z Ośrodka Zapasowego Nowogródzkiej Brygady Kawalerii (25., 26. i 27.
pułk ułanów) 31.
Podlaskie garnizony wchodziły w skład Okręgu Korpusu nr IX z siedzibą
w Brześciu nad Bugiem. Swoim zasięgiem obejmował on obszar niespójny
wewnętrznie, rozciągający się od centralnej Polski (Siedlce, Łuków, Biała Podlaska) po granicę z ZSRR. Na terenie OK IX stacjonowały: 9., 20. i 30. DP oraz
IX Brygada Jazdy. Podział administracyjny państwa nie pokrywał się z wojskowym podziałem terytorialnym – województwo lubelskie terytorialnie wchodziło w skład OK nr II i OK nr IX 32.
Obecność garnizonów w podlaskich miastach powodowała powstawanie
trwałych i silnych związków wojska z miejscowym społeczeństwem, które
kształtowały się na wielu różnych płaszczyznach. Wojsko stanowiło ważną
drogę kariery dla lokalnej młodzieży – bardzo często dopiero podczas służby
młodzi żołnierze mogli poszerzyć swoje wiadomości o Polsce i świecie, zapoznać się z osiągnięciami cywilizacyjnymi, takimi jak radio, kino, czy wreszcie
zdobyć zawód (poprzez różnego rodzaju kursy organizowane w jednostkach).
Garnizony odgrywały bardzo ważną rolę w życiu społecznym i gospodarczym
regionu zwłaszcza, że stacjonujące tu jednostki były dość liczne. Powstawały

Szwadrony Zapasowe NBK, będące punktem wyjścia jej Ośrodka Zapasowego
umieszczono w Łukowie ze względu na jego znaczne oddalenie od granic państwa.
OZ NBK miał być zorganizowany w wyniku powszechnej mobilizacji przez szwadron zapasowy 25 pułku ułanów. Do sierpnia 1928 roku w garnizonie Łuków stacjonował 35 pp (przeniesiony następnie do Brześcia nad Bugiem).
32
P. Borek, Garnizony wojskowe na Południowym Podlasiu (1918-1939),
„Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2015, t. XII, s. 179.
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więc trwałe związki z ludnością cywilną, a żołnierze czynnie uczestniczyli we
wszelkich inicjatywach społecznych 33.
Na proces rozwoju tradycji wojskowych oraz świadomości narodowej ludności Podlasia bardzo silnie wpływały uroczyste obchody świąt państwowych, narodowych i pułkowych, podczas których organizowano uroczyste
przemarsze z orkiestrą, defilady, zawody sportowe, akademie i zabawy taneczne. Wojsko było inicjatorem budowy wielu pomników bohaterów narodowych, poświęconych powstaniom, czy wojnom 1914-1918 i 1919-1920 r.
Opiekowało się także cmentarzami wojennymi, mogiłami powstańczymi,
fundowało pamiątkowe tablice. Dowódcy garnizonów zapraszali delegacje
miejscowej ludności na święta wojskowe i państwowe obchodzone w oddziałach, wręczenia i poświęcenia sztandarów, zabawy, występy zespołów wojskowych. W świętach państwowych brali udział wszyscy żołnierze, a wojsko
występowało tu w roli współgospodarza. W II Rzeczypospolitej najważniejszymi świętami narodowymi były rocznice: uchwalenia Konstytucji 3 Maja
oraz odzyskania niepodległości 11 listopada 1918 r. Kolejnymi ważnymi
świętami państwowymi były przypadające na 19 marca imieniny Józefa Piłsudskiego oraz Święto Żołnierza obchodzone co roku 15 sierpnia (w rocznicę
Bitwy Warszawskiej 1920 roku) 34.
Szczególną wagę w okresie międzywojennym przykładano do tradycji
i walk powstania styczniowego. Na Podlasiu, w miejscowościach związanych
bezpośrednio z toczonymi tu walkami (Węgrów, Siemiatycze, Chruślin), odsłaniano wówczas pamiątkowe tablice, stawiano krzyże i pomniki. Ludzi biorących udział w powstaniu 1863-1864 otaczano powszechnym szacunkiem,
słuchano ich relacji, podziwiano, nazywano „wielkimi patriotami”. Zwłaszcza
w Wojsku Polskim II RP tradycje powstania styczniowego były otaczane
szczególną czcią, głównie za sprawą Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego,
wychowanego na wspomnieniach i tradycjach powstańczych 35.
Równie uroczyście obchodzono rocznice wybuchu powstań narodowych.
Oficerowie organizowali dla żołnierzy spotkania z weteranami 1863 r., odczyty
i pogadanki. Jeżeli pułk nosił numer, nawiązujący do bojowych tradycji pułków
I Rzeczypospolitej, Księstwa Warszawskiego lub Królestwa Kongresowego,
szeroko omawiano wówczas bitwy historycznych poprzedników. Teatrzyki
P. Borek, Rola garnizonów wojskowych w życiu mieszkańców południowego
Podlasia w okresie międzywojennym, [w:] Państwo i społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej: zbiór studiów, red. J. Żarnowski, Warszawa 2014, s. 144.
34
Zob. szerzej: P. Borek, Obchody świąt oraz uroczystości pułkowych i państwowych w garnizonie Siedlce 1918-1939, „Radzyński Rocznik Humanistyczny” 2013,
t. 11, s. 47-62; Tenże, Święta państwowe i uroczystości pułkowe w garnizonie Biała
Podlaska w okresie międzywojennym, „Rozprawy Społeczne” 2013, t. 7, nr 2, s. 97-110.
35
Tenże, Obchody rocznic powstania…, s. 170.
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żołnierskie odgrywały scenki poświęcone powstaniom, a chór pułkowy dawał
koncert pieśni powstańczych. Na przedstawienia zapraszano delegacje miejscowego społeczeństwa, zwłaszcza młodzież ze Związku Strzeleckiego i harcerzy. Razem z nimi żołnierze porządkowali i dekorowali groby powstańcze,
leżące w rejonie garnizonów. Poza świętami i uroczystościami narodowymi
oraz pułkowymi inną ważną okazją do demonstracji więzi społeczeństwa
z wojskiem był powrót jednostek z manewrów. Powoływano wówczas komitety organizujące powitanie wojska, odbywała się uroczysta defilada, a dowódcy i przedstawiciele społeczeństwa wygłaszali przemówienia36.
Ważną rolę w wychowaniu wojskowo-patriotycznym odgrywały również
teatry żołnierskie. Dla wielu żołnierzy wojsko stanowiło pierwsze w życiu
zetknięcie z teatrem. Obecność na spektaklach uczyła zasad zachowania się
w teatrze, przybliżała widzom dzieła literatury polskiej. Wychowawcze oddziaływanie teatru żołnierskiego starano się rozszerzyć na ludność cywilną
poprzez zapraszanie jej na bezpłatne przedstawienia37.
Z wojskiem związana była działalność organizacji paramilitarnych, szczególnie Związku Strzeleckiego, Przysposobienia Wojskowego oraz „Krakusów”, w których młodzież doskonaliła swą sprawność fizyczną oraz przygotowywała się do służby wojskowej, a wojsko kierowało do nich swych instruktorów oraz sprzęt. We wszystkich pułkach 9 DP rejony PW utworzono
w lutym 1924 r. 38 Jednym z najbardziej efektownych przejawów działalności
Przysposobienia Wojskowego było utworzenie w jego ramach formacji konnej – „Krakusów”, wykorzystanej przez wojsko jako kawaleria dywizyjna dla
dywizji piechoty 39. PWK OK IX pod koniec lat 20. XX w. podlegało organizacyjnie Brygadzie Kawalerii „Baranowicze” oraz 27 pułkowi ułanów w Nieświeżu (kadra w 9 dywizjonie taborów) i obejmowało powiaty Nowogródek,
Tenże, Oddziaływanie garnizonów wojskowych południowego Podlasia na społeczeństwo lokalne w okresie międzywojennym, „Radzyński Rocznik Humanistyczny”
2011, t. 9, s. 42-58. Tenże, Życie kulturalno-oświatowe w garnizonie Siedlce 19181939, „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, t. XIII, 2016, s. 211-233.
37
S. Piekarski, Polskie teatry żołnierskie w latach 1915-1939, Warszawa 1999.
38
Wspólne rozporządzenie wprowadzające PW do ogólnokształcących szkół średnich i zawodowych (jako przedmiot pozaprogramowy) minister spraw wojskowych
i minister WRiOP wydali już grudniu 1922 r.
39
„Krakusi” – lekka kawaleria polska z okresu Księstwa Warszawskiego (1812)
oraz powstania listopadowego 1830-1831 zorganizowana na zasadzie powołania
jednego jeźdźca z 50 dymów. Uzbrojenie krakusów stanowiły lance oraz szable.
W okresie II Rzeczypospolitej „Krakusi” stanowili formację utworzoną z członków
Przysposobienia Wojskowego – rezerwistów kawalerii i przedpoborowych. Organizowani byli na zasadzie terytorialnej. W kampanii polskiej 1939 r. z Krakusów sformowano kawalerię dywizyjną – J. Izdebski, Dzieje 9 Dywizji Piechoty 1918-1939,
Warszawa 2000, s. 234.
36

Tradycje militarne Podlasia ...

59

Nieśwież, Brześć nad Bugiem, Bielsk Podlaski i Kobryń. Przysposobienie
Wojskowe Lotnicze działało w Białej Podlaskiej. IX Okręg Lotniczy podporządkowano Komendantowi Centrum Wyszkolenia Okręgu Lotniczego VII,
Komendantura i Stowarzyszenie Aeroklub Biała Podlaska 40.
Wychowanie obywatelskie było bardzo zbliżone do programu
realizowanego podczas szkolenia żołnierzy. W ramach PW mieli się znaleźć
także rezerwiści, którzy po zakończonej służbie wojskowej chcieli nadal
utrzymywać kontakt z wojskiem. Idea PW nawiązywała do istniejącego jeszcze
przed I wojną światową „Strzelca” i Związku Strzeleckiego oraz do
szwajcarskiej zasady „narodu pod bronią”. Na Podlasiu występowały niemal
wszystkie formy PW: szkolne, pocztowe, kolejowe, lotnicze i radiotelegrafistów,
narciarskie, konne, rezerwistów, leśników i kobiet. PW kolejowe i pocztowe było
oparte na strukturach organizacyjnych swoich resortów.
Związek Strzelecki na Podlasiu podlegał Okręgowi Brześć i prowadził
prace w kierunku wychowania obywatelskiego, przysposobienia wojskowego
i wychowania fizycznego młodzieży. Jeśli chodzi o dwa ostatnie, to ZS był
jedyną organizacją prowadzącą ten dział na skalę masową. Oprócz oddziałów
w terenie, istniały także Oddziały Powiatowe z Komendą i Zarządem w Białej
Podlaskiej, Łukowie i Siedlcach. Niekorzystnie na pracę i rozwój ZS z pewnością wpływał fakt, że Okręg poza Południowym Podlasiem obejmował
Polesie, różniące się znacznie liczbą ludności, strukturą narodowościową,
wyznaniową, i społeczną.
W okresie międzywojennym na Podlasiu istniało także wiele organizacji
społecznych blisko współpracujących z wojskiem, które także przyczyniały się
do popularyzacji tradycji militarnych wśród miejscowego społeczeństwa. Do
najważniejszych z nich należały: Rodzina Wojskowa (RW), Liga Morska
i Kolonialna (LMiK) oraz Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej
(LOPP) 41.
Więź mieszkańców regionu z wojskiem, a co za tym idzie wzrost jego popularności umocniła się jeszcze bardziej w momencie zagrożenia państwa ze
strony III Rzeszy. Do akcji przygotowań wojennych pod koniec lat 30. XX w.
wciągnięte zostało całe polskie społeczeństwo. Oprócz działalności w stowarzyszeniach paramilitarnych ludność ofiarnie wspierała budżet polskiej armii.
R. Roguski, Działalność Przysposobienia Wojskowego na Południowym Podlasiu w okresie II Rzeczypospolitej, [w:] Z historii Polski i Podlasia Księga jubileuszowa profesora Henryka Mierzwińskiego w 50-lecie pracy pedagogicznej i naukowej,
Warszawa – Siedlce 2008, s. 336.
41
R. Roguski, Działalność Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej na
południowym Podlasiu w latach 1923-1939, „Podlaski Kwartalnik Kulturalny” 2008,
nr 3, s. 18-31; Tenże, Liga Morska i Kolonialna w powiatach siedleckim, łukowskim
i bialskim, „PKK” 2006, nr 1, s. 15-27.
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Nie inaczej było także na Podlasiu. Stosunek do zagrożenia niemieckiego
i kwestia obrony państwa, a co za tym idzie do wszelkich przygotowań na
wypadek wojny, zależał w głównej mierze od stopnia rozwoju świadomości
narodowej. Kształtował ją na Podlasiu cały zespół czynników: wychowanie
patriotyczno-społeczne w szkołach, harcerstwie, organizacjach paramilitarnych, ale także prasa, działalność partii politycznych oraz Kościoła. Bardzo
duży wpływ na postawę mieszkańców regionu wywierały tradycje militarnohistoryczne z lat 1830-1920: pamięć o powstaniu listopadowym i styczniowym, popowstaniowych represjach władz carskich, rewolucji lat 1905-1907,
działalności Legionów Polskich i POW w latach I wojny światowej oraz walk
o granice i wojny polsko-sowieckiej 1919-1920. Na stosunku do Niemców
zaciążyły niewątpliwie wspomnienia krwawych walk pod Międzyrzecem Podlaskim i Kockiem w listopadzie 1918 r. oraz pamięć o powstaniu wielkopolskim i trzech powstaniach śląskich 42.
Bardzo ważną rolę odgrywał na Podlasiu Kościół katolicki. Silnie przywiązana do religii miejscowa ludność polska liczyła się w swym postępowaniu ze
zdaniem księży, toteż dla powodzenia wszelkich akcji, zwłaszcza na wsi, wręcz
niezbędne było uzyskanie aprobaty duchowieństwa. Księża podlascy pochodzący przeważnie z tego regionu, „wychowani” na tradycjach walki o prawa Kościoła, która na Podlasiu szczególnie silnie łączyła się z walką o zachowanie
polskości, na ogół chętnie popierali inicjatywy zmierzające do umocnienia potencjału obronnego Rzeczypospolitej. Rozwijali uczucia patriotyczne wiernych,
zachęcali do zbiórek darów na FON, FOM, Pożyczkę Obrony Przeciwlotniczej
(POP), udzielali pomocy PCK 43.
31 marca 1939 r. odezwę nakłaniającą Podlasian (w tym także duchowieństwo) do ofiarnego wspierania FON i POP wystosował na łamach prasy biskup
podlaski – Henryk Przeździecki. Piał m.in.: […] wspierajmy, zasilajmy Fundusz
Obrony Narodowej, przyjmujmy udział w Pożyczce Obrony Przeciwlotniczej.
Każdy grosz na ten cel złożony oddala klęski wojny! Wielebne Duchowieństwo
niech stanie w pierwszym szeregu i przyświeca przykładem w tej tak ważnej
i koniecznej pracy dla dobra Ojczyzny. Kto prędko daje, podwójnie daje44.
Na proces rozwijania tradycji wojskowych i świadomości narodowej, a co
za tym idzie zrozumienia przez lokalne społeczeństwo potrzeby przygotowań
obronnych, oddziaływały też uroczyste obchody świąt państwowych, zwłaszcza
42

Zob. szerzej: P. Borek, Przygotowania obronne Podlasia w przededniu
wybuchu II wojny światowej, [w:] Współczesny wymiar bezpieczeństwa i obronności
Rzeczypospolitej Polskiej, red. P. Borek, Biała Podlaska 2016, s. 170-190.
43
Zdarzały się przypadki unikania przez duchownych udziału w akcjach i zbiórkach
na rzecz obrony państwa, co budziło zrozumiałe oburzenie miejscowej ludności – zob.:
Dwaj kapłani, „Głos Społeczny” nr 9 z 1.V.1939 r., s. 3-4.
44
„Głos Podlaski” nr 15 z 9.IV.1939 r., s. 185. Odezwę tą duchowieństwo podlaskie
miało odczytać także podczas niedzielnych nabożeństw.
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Święta Niepodległości i Święta Żołnierza oraz świąt stacjonujących na Podlasiu
pułków Wojska Polskiego. Stwarzały one okazję kontaktu społeczeństwa
z armią, przypomnienia tradycji oręża polskiego i historii walk o niepodległość.
Szczególnie uroczyście w 1939 r. obchodzono święto narodowe 3 Maja.
We wszystkich podlaskich garnizonach odbyły się uroczystości połączone
z okolicznościowymi defiladami zmobilizowanych jednostek. W Siedlcach
2 maja, o godz. 19.00, z udziałem kompanii strzeleckiej z pochodniami, odbył
się uroczysty capstrzyk pod Pomnikiem Niepodległości. 3 Maja, o godz. 9.30
pod katedrę przybyły batalion 22 pp i dywizjon 9 pal. O godz. 10.00 rozpoczęło się nabożeństwo z udziałem dowództwa dywizji oraz 22 pp i 9 pal, po
którym pod Pomnikiem Niepodległości dowódca 9 DP – płk Józef Werobej
przyjął defiladę jednostek garnizonu. Oddziały wystąpiły w pełnych składach
bojowych. Defiladę zamykały baterie I i II dywizjonów 9 pal 45. W rejonie
postoju II/9 pal zespół artystyczny z Łysowa wystawił dla artylerzystów
przedstawienie „Wesele lubelskie” 46.
8 maja 1939 r. swoje święto pułkowe obchodził bialski 34 pułk piechoty.
Odbyła się wówczas uroczysta defilada zmobilizowanych jednostek 34 pp
i III/9 pal, w której brały także udział organizacje paramilitarne, a wśród nich
oddziały bialskiego PW Tydzień później miała miejsce w Białej Podlaskiej
kolejna uroczystość, jaką była przysięga wcielonego w marcu rocznika.
W chwili zagrożenia państwa ze strony III Rzeszy wyraźnie wzrosła więc
więź mieszkańców Podlasia z wojskiem. Znajdowało to odzwierciedlenie
zarówno w wielkiej ofiarności społeczeństwa i świadczeniach na rzecz armii
(Fundusz Obrony Narodowej, Fundusz Obrony Morskiej, Pożyczka Przeciwlotnicza), a także w aktywizacji działalności wszystkich organizacji paramilitarnych. W Wojsku Polskim widziano bowiem skuteczną siłę, zdolną do
utrzymania niepodległości i obrony kraju przed niemiecką agresją.
***
Reasumując należy jednoznacznie stwierdzić, iż tradycje militarne na Podlasiu były bardzo silne w omawianym okresie, i miały ogromny wpływ na
kształtowanie się świadomości narodowej wśród mieszkańców regionu. Podczas zaborów rocznice powstań narodowych obchodzono dla podtrzymywania
ducha narodu, i wskrzeszenia jego wiary w odrodzenie państwa. Na tradycjach tych wyrosło m.in. pokolenie Józefa Piłsudskiego, Edwarda RydzaŚmigłego, Stefana Grota-Roweckiego, „Kolumbów”, czy „Żołnierzy Wyklętych” – bohaterskich bojowników o niepodległą Polskę podczas I i II wojny
światowej, wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku oraz antykomunistycznej
45
46

CAW, Akta 22 pp, sygn. I.320.22.2.; „Życie Podlasia” nr 14 z 10.V.1939 r., s. 2.
CAW, Akta 9 pal, sygn. I.322.9.20., Rozkaz dowódcy pułku z 29.IV.1939 r.
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konspiracji z lat 1944-1953. Należy mieć nadzieję, że również wśród obecnej
młodzieży pamięć o bohaterach narodowych będzie godnie kultywowana,
a wojskowe i patriotyczne tradycje stanowić wzór dla przyszłych pokoleń.

Tradycje militarne Podlasia w kształtowaniu świadomości narodowej mieszkańców regionu (1830-1939)
STRESZCZENIE
Artykuł ukazuje wpływ tradycji militarnych na kształtowanie się świadomości narodowej mieszkańców Podlasia. Zwłaszcza w okresie zaborów pamięć o insurekcji
kościuszkowskiej, powstaniu listopadowym i styczniowym były niezmiernie ważne
w zachowaniu polskości oraz podtrzymaniu wiary w odzyskanie niepodległości.
W okresie międzywojennym na Podlasiu stacjonowało Wojsko Polskie, które kontynuowało tradycje walk o niepodległość i utrzymywało bardzo bliskie relacje z mieszkańcami regionu. Miało to odzwierciedlenie w obchodach świąt państwowych i wojskowych, akcjom społecznym, życiu kulturalnym. Przed wybuchem II wojny światowej
więź mieszkańców Podlasia z wojskiem wyraźnie wzrosła, co znalazło odzwierciedlenie w świadczeniach na rzecz armii (Fundusz Obrony Narodowej, Fundusz Obrony
Morskiej, Pożyczka Przeciwlotnicza), a także w aktywizacji działalności wszystkich
organizacji paramilitarnych. Wojsko Polskie było postrzegane jako gwarant utrzymania
niepodległości i obrony kraju przed niemiecką agresją. Tradycje militarne Podlasia są
obecnie kontynuowane przez Wojska Obrony Terytorialnej, i należy mieć nadzieję, że
współcześnie pamięć o bohaterach narodowych będzie godnie kultywowana, a wojskowe i patriotyczne tradycje stanowić wzór dla przyszłych pokoleń.
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Podlasie's military traditions in shaping consciousness
of national inhabitants of the region (1830-1939
SUMMARY

The article shows the influence of military traditions on shaping national consciousness of the inhabitants of Podlasie. Especially in the aftermath of the Kościuszko Insurrection, the November Uprising, and January Uprising, the military was very
important in preserving the Polish identity as well maintaining faith in regaining independence. During the Inter-War Period in Podlasie, where the Polish Army was
stationed at the time, it continued the struggle for Polish independence and maintained
close relations with the local population. This was seen during state and military holiday celebrations, as well as social occasions. Before the outbreak of World War II, the
bond of residents of Podlasie and the army was intertwined, which was seen as
a benefit to the army (National Defense Fund, Defense Fund Maritime, anti-aircraft
loan), as well as in training of local paramilitary organizations. The Polish army was
seen as the guarantor of maintaining independence and defending the country against
German aggression. The Podlasie military tradition is now continued by the Territorial Defense Army. I hope that the memory of our national heroes will be forever
revered and that these military and patriotic traditions can continue to serve as a model for future generations.

R O C Z N I K
TOM XXV

B I A L S K O P O D L A S K I
ROK 2017

DARIUSZ SIKORA
Szkoła Podstawowa nr 3
w Białej Podlaskiej

Przyczynek do dziejów Związku Nauczycielstwa Polskiego
w powiecie bialskim w latach 1919-1939
Początek dwudziestolecia międzywojennego był dla Polski okresem odbudowy oświaty po 123 latach niewoli. Wysiłki państwa były wspierane przez
wyspecjalizowane organizacje społeczne, wśród których ważną rolę odgrywały
organizacje związkowe nauczycieli. Należy dodać, że do roku 1918 na ziemiach polskich trzech zaborów powstało wiele organizacji nauczycielskich,
które z różnymi skutkami zabiegały o poprawę warunków pracy, postęp dydaktyczno-wychowawczy, wzrost poziomu nauki szkolnej oraz o godność zawodu
nauczyciela 1. Różniły się w kształtowaniu poglądów społecznych i politycznych swych członków. W warunkach wolności postępował nadal rozwój zawodowego ruchu nauczycielskiego i jego dalsza integracja. Należy przy tym podkreślić, że związkowy ruch nauczycielski, ze zrozumiałych względów nie był
zintegrowany. Nauczyciele byli skupieni w różnych stowarzyszeniach i organizacjach, a wielu pozostawało poza nimi.
Ramy czasowe niniejszego opracowania wyznaczone zostały dwoma okresami 2. Pierwszy obejmuje organizację i działalność Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych (ZPNSP), który był organizacją najliczniejszą
nauczycieli szkół powszechnych. Powstał w kwietniu 1919 r. na bazie Zrzeszenia Nauczycielstwa Polskich Szkół Początkowych i Związku Polskiego Nauczycielstwa Ludowego (związków nauczycielskich działających w b. zaborach rosyjskim i austriackim). Drugi okres w kształtowaniu się związkowej
organizacji nauczycielskiej rozpoczął się w 1930 r. W dniu 6 lipca tego roku
dokonało się ostatnie w II Rzeczypospolitej połączenie ZPNSP ze Związkiem
B. Grześ, Związek Nauczycielstwa Polskiego od korzeni po współczesność,
Warszawa 2000, s. 7-34.
2
Zob. szersze wiadomości: M. Marczuk, Związek Nauczycielstwa Polskiego na Lubelszczyźnie w latach II Rzeczypospolitej (1918-1939), [w:] Zarys dziejów Związku Nauczycielstwa Polskiego na Lubelszczyźnie w latach 1905-1985, Lublin 1988, s. 41-111.
1
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Zawodowym Nauczycielstwa Polskich Szkół Średnich (ZZNPSŚ). W jego
wyniku powstał Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP), który nie stanowił
całkiem nowej organizacji nauczycielskiej. Był on niejako kontynuatorem
działań ZPNSP i ZZNPSŚ. W ten sposób ZNP stał się spadkobiercą idei tajnego Związku Nauczycielskiego Polskiego utworzonego w Pilaszkowie w dniu
1 października 1905 r. Dlatego też dzień ten przyjęto za datę narodzin ZNP.
Cele i formy działania związku, zarówno ZPNSP jak i ZNP, sprecyzowane
zostały w statutach, ale ich realizacja w wielu przypadkach zależała od uwarunkowań regionalnych.
Opisując dzieje ZNP w okresie międzywojennym w powiecie bialskim, nie
można nie wspomnieć o tym, że dla celów administracji oświatowej obszar
II Rzeczypospolitej został podzielony na okręgi szkolne. Zarządzaniem
oświatą na tym szczeblu zajmowało się Kuratorium Okręgu Szkolnego 3. Kurator posiadał szerokie kompetencje w stosunku do szkolnictwa powszechnego, jako ich organ zwierzchni drugiej instancji oraz pierwszej instancji dla
szkolnictwa średniego. Teren okręgów szkolnych dzielił się na obwody szkolne, zajmujące obszar jednego lub kilku powiatów, podporządkowane inspektorom. Pełnili oni funkcję organów pierwszej instancji w sprawach szkolnictwa powszechnego, wychowania przedszkolnego oraz oświaty pozaszkolnej.
Za sprawy gospodarcze szkolnictwa odpowiadał Samorząd Szkolny. Organami Samorządu Szkolnego do 1 kwietnia 1939 r. były: Powiatowa Rada Szkolna (przedstawiciele wszystkich rodzajów i szczebli szkół, wyznań, Sejmiku
Powiatowego), Dozory Szkolne powołane w gminach wiejskich i miejskich,
a przy każdej szkole Opieka Szkolna. Poprzez rozporządzenia i ustawy ze
strony państwa normalizowano sytuację w szkolnictwie. 7 lutego 1919 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał dekret o obowiązku szkolnym. Na
mocy tego dekretu wykształcenie w zakresie szkoły powszechnej było obowiązkowe dla wszystkich dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Obowiązek szkolny
mógł być realizowany w publicznych szkołach powszechnych i innych szkołach lub w domu, o ile obowiązujące treści nauczania odpowiadały programowi szkół powszechnych. Wytyczne dla organizacji szkolnictwa zostały
zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 17 marca 1921 r. Szczególne znaczenie dla oświaty miała też ustawa z 11 marca 1932 r. o ustroju
szkolnictwa zwana reformą jędrzejewiczowską. Rozwój szkolnictwa w okresie II Rzeczypospolitej został zdeterminowany ówczesną polityką oświatową.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Biała Podlaska znalazła się
w województwie lubelskim i została stolicą powiatu. Z dostępnych materiałów
Bialskie władze oświatowe początkowo były podporządkowane bezpośrednio
Ministerstwu Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie, następnie
(od 1922 r.) Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego, by w pięć lat później
podlegać utworzonemu wówczas (tj. w 1925 r.) Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego. I tak już było do wybuchu II wojny światowej.
3
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i publikacji wynika, że odzyskanie niepodległości w listopadzie 1918 r. nie było
równoznaczne z natychmiastowym powołaniem instytucji państwowych, w tym
również placówek oświatowych. Niemcy opuścili Białą Podlaską 31 grudnia
1918 r., co było równoznaczne z objęciem zarządu nad miastem przez władze
polskie 4. Dzięki realizacji powszechnego obowiązku szkolnego zwiększyła się
liczba szkół i uczących się dzieci. W roku szkolnym 1920-1921 ogółem szkół
powszechnych w powiecie bialskim było 86, w których 60 nauczycieli uczyło
3 131 uczniów. Nauczyciele byli wówczas pracownikami państwowymi, niezależnymi od władz samorządowych. Stan oświaty nadal był jednak daleki od
oczekiwanego, analfabetyzm sięgał wówczas ponad 45%. Poza trudnymi warunkami lokalowymi wielu szkół, trzeba było jeszcze uporać się z efektami
braku egzekwowania przymusu szkolnego przez urzędy gminy. Z upływem
czasu sytuacja zmieniła się na lepsze. Pod koniec II RP, tj. w 1938 r. w powiecie było 137 szkół powszechnych, z tego 99 szkół I stopnia (78 z 1 nauczycielem i 21 z 2 nauczycielami), 19 szkół II stopnia o 3 i 4 nauczycielach, 19 szkół
III stopnia o 5 i więcej nauczycielach. Na wsi przeważały zdecydowanie szkoły
niżej zorganizowane, najwyżej 3-klasowe, które nie dawały wstępu do gimnazjum. Miasto Biała Podlaska przed II wojną światową miało jedną powszechną
szkołę prywatną (Marii Bratkowskiej). Skromnie reprezentowane było szkolnictwo ponadpodstawowe i zawodowe. Funkcjonowało kilka szkół, a mianowicie: Państwowe Męskie Gimnazjum i Liceum im. J. I. Kraszewskiego w Białej
Podlaskiej, Państwowe Gimnazjum i Liceum Żeńskie im. E. Plater, Państwowe
Męskie Gimnazjum Ogólnokształcące w Leśnej Podlaskiej, Państwowe Liceum
Pedagogiczne w Leśnej Podlaskiej, Publiczna Szkoła Zawodowa Dokształcająca w Białej Podlaskiej, Prywatne Trzyletnie Gimnazjum Mechaniczne przy
Podlaskiej Wytwórni Samolotów w Białej Podlaskiej. W szkolnictwie pracowało 333 nauczycieli, była to liczna kadra nauczycielska, dobrze przygotowana do
zawodu. Dzięki ich pracy ilość analfabetów udało się zmniejszyć do 15,5%
w 1939 r. Osiągnięcia te zawdzięczano zarówno wysiłkowi władz, jak i całego
społeczeństwa.
Omawiając dzieje ZNP w okresie międzywojennym, należy podkreślić, że
w latach 1919-1930 w powiecie nie działała organizacja nauczycieli szkół
średnich – ZZNPSŚ. Największą liczebnie i najbardziej prężną organizacją
związkową był ZPNSP. Podstawą jego działalności był statut związkowy,
który ustalał wewnętrzną strukturę organizacyjną związku oraz zakres działania jego władz. Pierwszy statut ZPNSP w Polsce, zatwierdzony przez Ministra
Spraw Wewnętrznych w kwietniu 1920 r., ustalał strukturę trzystopniową:
Nadzór nad szkołami sprawował utworzony w Białej Podlaskiej w 1919 r.
Inspektorat Szkolny. Pierwszym inspektorem był Kazimierz Szokalski, kolejno
stanowiska inspektorów zajmowali: Bronisław Chłopicki, Leonard Krupczak, Stanisław
Korzan, Julian Sabat, Bolesław Donten.
4
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Zarząd Główny (ZG), oddział, ognisko. Członkami związku mogli być czynni
lub emerytowani, nauczyciele szkół powszechnych narodowości polskiej,
publicznych i prywatnych, nauczyciele szkół ćwiczeń oraz szkół zawodowych
– po wypełnieniu deklaracji pisemnej opatrzonej podpisami dwóch członków
związku i zatwierdzonej przez ZG. Podstawową jednostką organizacyjną było
ognisko, które mogło powstać, gdy gotowość przystąpienia do związku wyrażało co najmniej 10 nauczycieli. Zarząd ogniska składał się z przewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Wyższym stopniem organizacyjnym był Oddział
Powiatowy, który powstawał w sytuacji, gdy na terenie powiatu były przynajmniej dwa ogniska. Wszelkie sprawy organizacyjne związane z pracami
związku ognisko załatwiało bezpośrednio z ZG w Warszawie. W miarę upływu czasu nastąpiły także zmiany w statucie związku, w miastach wojewódzkich tworzone były komisje, które przekształcano w zarządy okręgowe.
W dniu 25 maja 1924 r. na II Zjeździe Wojewódzkim ZPNSP powołano Komisję Wojewódzką Zarządu Głównego ZPNSP w Lublinie. W 1929 r. Komisja Wojewódzka została przemianowana na Zarząd Okręgu ZPNSP. Najważniejsze decyzje w życiu Związku podejmowane były na zjazdach, na które
w początkowym okresie wysyłały delegatów Ogniska, a od 1928 r. Oddziały
Powiatowe. Organizacja miała znaczący wpływ na kształtowanie opinii publicznej wśród nauczycieli 5.
Brak pełnej i szczegółowej dokumentacji archiwalnej na wszystkich
szczeblach struktury organizacyjnej bialskiego ZPNSP utrudnia, czy wręcz
uniemożliwia, dogłębne poznanie problematyki działalności związku w omawianym okresie. Zachowały się jednak pewne dokumenty, które pozwalają
przybliżyć problemy, z którymi borykali się nauczyciele i działacze związkowi. Przez kilka lat ogniska ZPNSP powstawały żywiołowo, a ich działalność
ograniczała się właściwie do zbierania składek i powiększania liczby członków. Nie znamy wprawdzie daty powstania pierwszego ogniska, ale wiemy, że
w powiecie bialskim w 1920 r. działały 3 ogniska (Biała Podlaska – 54 osoby,
Sławatycze – 24 osoby, Terespol – 10 osób) z liczbą 88 członków 6. Podane
liczby wyraźnie świadczą, że nauczyciele byli mocno zainteresowani tego rodzaju działalnością. Należy także dodać, że w miarę upływu czasu na terenie
powiatu występował znaczny spadek ogólnej liczby członków organizacji.

5

Zob. szersze wiadomości: M. Szulkin, Związek Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych (1919-1930), [w:] Szkice z dziejów Związku Nauczycielstwa Polskiego, Warszawa
1939, s. 91-120.
6
Zamknięcie rachunkowe Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych
w Warszawie za rok 1921, „Głos Nauczycielski”, nr 10 z 1922 r., s. 152.
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Tabela 1. Rozwój organizacyjny ZPNSP w latach 1921-1925.
Rok
Liczba ognisk
Liczba członków
1921

2

81 (Biała Podlaska - 62 osoby i Terespol - 19 osób)

1922

2

57 (Biała Podlaska - 38 osób i Terespol - 19 osób)

1923

2

38 (Biała Podlaska - 29 osób i Swory - 9 osób)

1924

2

27 (Biała Podlaska - 19 osób i Swory - 8 osób)

1925

2

29 (Biała Podlaska - 19 osób i Swory - 10 osób)

Źródło: Opracowanie autora na podstawie: Archiwum Zarządu Głównego Związku
Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie (dalej: Arch. ZG ZNP), Związek Polskiego
Nauczycielstwa Szkół Powszechnych Zarząd Główny (dalej: ZPNSP), sygn. 153, Sprawozdanie z Działalności Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych za
1922 r., s. 66; sygn. 157, Sprawozdanie z działalności Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych Rzeczypospolitej Polski za rok 1924 (Uzupełnione ogólnym
ujęciem działalności w I - em półroczu 1925 r.), s. 134.

W świetle przytoczonych zestawień okazuje się, że liczba członków w ogniskach malała. Proces stagnacji rozwojowej ZPNSP miał charakter lokalny, pod
tym względem odstawał od innych powiatów. Jak pisze Henryk Mierzwiński,
[…] rozwój ognisk ZPNSP i liczby ich członków zarówno w mieście, jak i w powiecie był stosunkowo słaby w porównaniu do powiatów ościennych - wobec
braku konkretnych źródeł - trudno racjonalnie wytłumaczyć 7. Można się jedynie domyślać, że główną przyczyną takiego stanu rzeczy był brak koordynacji
działalności związkowej zarówno na terenie powiatu jak i województwa oraz
słabe przygotowanie organizacyjne działaczy związkowych. Poza tym płynność
kadry nauczycielskiej była duża. Niektórzy nauczyciele byli zatrudniani w zastępstwie, występowały przeniesienia służbowe.
Szerszego omówienia wymagają zagadnienia natury organizacyjnej. Tworzenie ognisk na ogół nie było zadaniem łatwym, mimo że na terenie powiatu
funkcjonowało wiele szkół. Prace organizacyjne z uwagi na szereg trudności
przebiegały powoli. Problem ten dostrzegał i analizował ZG ZPNSP w Warszawie. Po trzech latach doświadczeń, gdy zaistniała potrzeba uaktywnienia
pośredniego ogniwa w dniu 18 listopada 1923 r. odbyło się zebranie Zarządu
Oddziału ZPNSP. W Archiwum Zarządu Głównego ZNP w Warszawie znajduje się pismo kierowane do ZG ZPNSP następującej treści: Ogn. Naucz. w Białej
H. Mierzwiński, Dzieje Białej Podlaskiej, t. III, cz. I: Biała Podlaska w latach
1918-1939, Biała Podlaska 2010, s. 551.
7
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Podl. komunikuje, iż na zebraniu Ogn. Naucz., które się odbyło dnia 18/XI 1923 r.
został utworzony Oddział pow. Prezesem Oddziału został wybrany kol. Tomoś 8. W pracach organizacyjnych główne zadanie spoczęło na oddziale powiatowym, który miał statutowe uprawnienia do koordynacji pracy związku
w terenie oraz uprawnienia decyzyjne. Reprezentował on interesy nauczycielstwa i szkół na terenie powiatu. Stosownie do zadań oddział tworzył swe własne formy organizacyjne. Zarząd obsadzono zaangażowanymi i odpowiedzialnymi nauczycielami, odpornymi na zewnętrzne ataki. Porządkowanie spraw
organizacyjnych odbywało się również w terenie.
W miarę upływu czasu organizacja rozszerzała swoją działalność. Zachowane materiały źródłowe wskazują, że pomimo trudności udało się powołać
do życia nowe ogniska, zdołano zapisać do związku szereg wartościowych
nauczycieli. Świadczy o tym pismo ZG ZPNSP w sprawie zorganizowania
Ogniska do Zarządu Ogniska ZPNSP w Jabłecznej z dnia 15 grudnia 1925 r.
Warto zacytować obszerniejszy fragment tego dokumentu: Powiat wasz uzyskał
od pewnego czasu lepsze warunki swobodnej pracy i sądzimy, że odbije się
to korzystnie na stanie organizacji. Dopilnujcie Koledzy po zorganizowaniu
swej własnej placówki, by i Oddział powiatowy zaznaczył się jakoś wydatniejszą
pracą, zdolną objąć cały powiat i umocnić w nim czy to oświatę pozaszkolną,
czy akcję doraźnej samopomocy, czy tworzenie biblioteki, kursów, form samokształcenia, czy wreszcie poradę prawną w siedzibie władz administracyjnych
i szkolnych. […] Materiały załączamy i rejestrujemy Ognisko od 1 grudnia9.
Utworzenie ogniska potwierdza notatka zamieszczona na łamach „Głosu Nauczycielskiego” z 1926 r., która informuje, że w skład Zarządu Ogniska Jabłeczna, zostali wybrani: […] prezes Wilczyński, sekr. Janczała Józef10.
Kolejnym, tworzącym się w 1928 r. ogniskiem były Łomazy. Świadczy
o tym pismo ZG ZPNSP w sprawie zorganizowania ogniska do Zarządu
Ogniska ZPNSP w Łomazach z dnia 8 marca 1928 r., w którym czytamy:
Wszystkie żądane materiały posłaliśmy. Zaprowadźcie sobie według nich formalną stronę Ogniska oraz program i podział pracy zgodnie z przygotowaniem i warunkami każdego z członków. Grono wasze jest już na tyle liczne, że
możecie stworzyć u siebie sekcję pedagogiczną i odczytową, oświaty pozaszkolnej, towarzyską i inne 11. Następnym, tworzącym się ogniskiem, wymie8

Arch. ZG ZNP, zespół ZNP 1905-1939, Ognisko w Białej Podlaskiej (dalej: OBP), sygn.
689, Pismo do ZG ZPNSP w sprawie utworzenia Oddziału Powiatowego ZPNSP w Białej
Podlaskiej, k. 1.
9
Arch. ZG ZNP, zespół ZNP 1905-1939, Ognisko w Jabłecznej, sygn. 846, Pismo ZG
ZPNSP do Zarządu Ogniska ZPNSP w Jabłecznej w sprawie zorganizowania Ogniska z dnia
15 grudnia 1925 r., k. 1.
10
Ruch związkowy, „Głos Nauczycielski”, nr 1z 1926 r., s. 20.
11
Arch. ZG ZNP, zespół ZNP 1905-1939, Ognisko Łomazy, sygn. 985, Pismo ZG ZPNSP
do Zarządu Ogniska ZPNSP w Łomazach w sprawie zorganizowania Ogniska z dnia 8 marca
1928 r., k. 1.
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nionym w „Głosie Nauczycielskim”, było Ognisko w Terespolu. W nr 10
z 1930 r. czytamy: […] 2. Terespol, pow. Biała Podlaska, woj. lubelskie.
Prez. Chmielnicki Stanisław, sekr. Szustalewicz Stanisław 12.
Tworzenie ognisk z uwagi na szereg obiektywnych trudności przebiegało
na ogół powoli. Zmusiło to władze związkowe w Lublinie do monitowania
terenu powiatu. W piśmie Komisji Zarządu Głównego ZPNSP w Lublinie
do ZG ZPNSP z dnia 21 kwietnia 1927 r. czytamy: Jednym z najbardziej zaniedbanych organizacyjnie powiatów tutejszego województwa jest powiat
Biała Podlaska. Samo miasto jest wyjątkowo kołtuńskie, przyczem powiat ten
ma szczęście do inspektorów szkolnych z których poprzedni Chłopicki (obecnie w Wilnie) był zdeklarowanym wrogiem Związku, obecny zaś Krupczak
lawiruje, lecz również nie jest przyjacielem. To też w całym powiecie Związek
liczy zaledwie 3 Ogniska w których jest zgrupowanych około 60 członków 13.
Z cytowanego źródła wynika, że liczba ognisk przedstawiała się bardzo
skromnie. Związek nie był mile widziany przez ówczesne władze oświatowe.
Należy dodać, że w środowisku wiejskim znaczną rolę odgrywała utrwalona
przez całe lata tradycja, w myśl której aktywność publiczna ograniczała się
zazwyczaj do najbliższego otoczenia.
Jak już wspomniano w 1927 r. warunki działalności organizacyjnej
Związku w powiecie nie należały do sprzyjających. Ze wszystkich negatywnych skutków istniejącego stanu rzeczy zdawały sobie sprawę władze w Lublinie. Sytuacja zmuszała do szukania nowych rozwiązań organizacyjnych.
Efekty różnorodnych działań w miarę upływu czasu okazywały się coraz skuteczniejsze. Odnotowała to w swoich sprawozdaniach Komisja Wojewódzka
Zarządu Głównego ZPNSP w Lublinie stwierdzając, że Oddział pow. Biała
Podl. na 4 istniejące Ogniska sprawozdania nadesłało 2: Łomazy i Biała
Podl., które odbyły posiedzeń Zarządu 12, Walnych Zgromadzeń 11. Stan
Oddziału wzmocnił się dzięki korzystnej zmianie stosunków służbowych 14.
Z dokumentu wynika, że nie wszystkie ogniska nadsyłały na czas swoje sprawozdania. Spowodowane to było nie tylko brakiem dyscypliny, lecz także
znacznym obciążeniem nauczycieli obowiązkami dydaktycznymi. Rozwój
organizacyjny w tym okresie był efektem przede wszystkim zaangażowania
działaczy związkowych, ale także i podejmowanych działań organizacyjnych.
Oddział Powiatowy nie mógł się jednak pochwalić większymi osiągnięciami
(w roku 1928 w woj. lubelskim było 206 ognisk grupujących 4 316 osób) 15.
Dział informacyjno-organizacyjny, „Głos Nauczycielski”, nr 10 z 1930 r., s. 199.
Arch. ZG ZNP, zespół ZNP 1905-1939, O BP, sygn. 689, Pismo Komisji Zarządu Głównego Związku Polskiego Naucz. Szkół Powszechnych w Lublinie do ZG ZPNSP w sprawie sytuacji
związku w powiecie bialskim z dnia 21 kwietnia 1927 r., k. 1.
14
Arch. ZG ZNP, ZPNSP, sygn. 196, Sprawozdanie z działalności Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych Rzeczypospolitej Polski za rok 1927 i I -sze półrocze 1928 r., s. 78.
15
Tamże, s. 73.
12
13
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Zdecydowanie najbardziej dynamiczny rozwój związku nastąpił od 1928 r.
W powiecie bialskim odbywało się to w wyniku rozszerzenia aktywu związkowego o zespół tzw. lustratorów, których zadaniem była kontrola pracy ognisk
i oddziałów połączona z doradztwem. Znaleźli się w jej składzie najbardziej
aktywni działacze związku, którymi byli: Marcin Wasyluk i Aleksander Dąbrowski 16. I tak na przykład w nr 21 „Głosu Nauczycielskiego” z 1929 r. czytamy: Kol. lustrator Dąbrowski przeprowadził lustrację Ogniska w Sworach
3. III, w Łomazach 13. I. 1929 r. 17 Wymienione działania sprzyjały rozbudowie
organizacji w terenie. Kontrola pracy ognisk połączona z doradztwem uaktywniała ogniwa związkowe.
Z biegiem czasu w efekcie działalności zmierzającej do zwiększenia liczby
członków ZPNSP, ogniska rozszerzyły swoją pracę w kierunku poprawy warunków lokalowych szkół i warunków bytowych nauczycieli. Przy ogniskach
powstawały sekcje: oświaty pozaszkolnej, samokształceniowe oraz towarzyskie. Poszczególne ogniwa organizacji wykreowały wielu działaczy, którzy
stali się przywódcami lokalnych społeczności. Ich doświadczenie i aktywność
decydowały o powodzeniu podejmowanych działań.
Niezależnie od realizowanych zadań organizacyjnych w działalności ZPNSP
oddział inicjował i prowadził różne prace związane z jego działalnością statutową. Zachowane materiały źródłowe wskazują, że problemy występujące
w działalności związkowej na terenie powiatu bialskiego nie odbiegały od tych,
które nurtowały wojewódzką instancję związkową: starania o jednolitą i bezpłatną szkołę powszechną, udostępnienie szkoły średniej szerokim kręgom młodzieży, zorganizowanie wysokiego poziomu kształcenia nauczycieli, podejmowanie prac związanych z poprawą bytu materialnego i kulturalnego nauczycieli.
Zgodnie ze strukturą ZPNSP w 1920 r. funkcjonowały w powiecie 3 ogniska (Biała Podlaska, Sławatycze oraz Terespol). Podstawową formą działalności było podejmowanie uchwał popierających ZG we wszystkich sprawach
związanych z oświatą i pozycją społeczną nauczyciela. Ponadto zajmowano
się zbiórką składki członkowskiej i przekazywaniem jej w przeważającej części na konto ZG oraz wypełnianiem dodatkowych świadczeń. Przykładem
solidarności związkowej było podjęcie apelu ZG w sprawie budowy Domu
Nauczyciela w Warszawie. Każdy członek Ogniska z Białej Podlaskiej ofiarował na ten cel 100 marek polskich. Podziękowanie i listę ofiarodawców
zamieszczono w „Głosie Nauczycielskim” w nr 10-11 z 1921 r. 18 Wymieniony wyżej przykład obrazuje, jak duże było zaangażowanie bialskich nauczycieli w rozwój organizacji.
Tamże, s. 74.
Dział informacyjno-organizacyjny, „Głos Nauczycielski”, nr 21 z 1929 r., s. 318.
18
Składki na Dom Nauczycielski w Warszawie, „Głos Nauczycielski”, nr 10-11
z 1921 r., s. 145.
16
17
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Po początkowym okresie aktywnej działalności nastąpił kilkuletni zastój.
Niestety brakuje informacji, które pozwoliłyby bliżej określić charakter ówczesnej działalności związkowej. Na uwagę zasługuje fakt, że członkowie
związku otrzymywali z ZG bezpłatnie między innymi czasopismo „Głos Nauczycielski”. Druk i wysyłkę pisma opłacano ze składek członkowskich. W pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości „Głos Nauczycielski” służył czytelnikom radą i pomocą. Publikował konspekty lekcji, podpowiadał lektury
i wydawnictwa metodyczne, a także zachęcał nauczycieli do podnoszenia
kwalifikacji. Domagał się też nieskrępowanego prawa do nauczania zgodnie
ze zdobyczami najnowszej nauki.
Związek pomagał w tworzeniu odpowiedniej bazy lokalowej dla szkolnictwa powszechnego. Ponieważ budowa nowych obiektów szkolnych przekraczała możliwości finansowe budżetu państwa i samorządu, nadzieję na poprawę
tego stanu ZPNSP widział między innymi w tworzeniu komitetów budowy
szkół. Przy pomocy lokalnej prasy informowano o wszelkiego rodzaju akcjach
społecznych. Na przykład, w 1930 r. „Podlasiak” informował: Według projektu
Pow. Komitetu Budowy Szkół w 1930/1931 zostaną wykończone budynki szkolne: w Łomazach, Huszczy i Dokudowie oraz rozpocznie się budowa nowych
budynków szkolnych: w Zabłociu, Burwinie, Mazanówce, Koroszczynie, Krasnem, Dobratyczach, Dobryńce, Dubowie. Tutaj należy zaznaczyć, że Sejmik
z własnych funduszów daje na budowę szkół jedynie zapomogi, główny koszt
pokrywany jest z Pow. Funduszu Budowy Szkół, do którego wpływają sumy
z poszczególnych gmin, zbierane drogą specjalnej składki w całym powiecie
dobrowolnie uchwalonej19. Budżet Sejmiku Powiatowego przeznaczony na
oświatę był z reguły niski i wystarczał jedynie na bieżące wydatki. Wiele wysiłku dla poprawy tej sytuacji włożyło miejscowe społeczeństwo.
Jednym z najważniejszych zadań, jakie stawiały przed sobą władze związkowe było doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół powszechnych, ponieważ w omawianym okresie poziom wykształcenia nauczycieli szkół powszechnych w Białej Podlaskiej i w powiecie był różny. Prowadzone przez
państwo dokształcanie nauczycieli w ramach Państwowych Wyższych Kursów Nauczycielskich (PWKN) nie zaspokajało potrzeb, jakie wynikały z ówczesnego systemu kształcenia nauczycieli. Dlatego Związek zaczął organizować formy dokształcania nauczycieli odpowiadające poziomem PWKN.
W 1927 r. został zorganizowany w Lublinie związkowy Wyższy Kurs Nauczycielski (WKN), o kierunkach humanistycznym i geograficzno-przyrodniczym.
Nauczyciele zdobywali tam wiedzę i wykształcenie bez odrywania od pracy
szkolnej – był to system częściowo zaoczny. Podstawową formą pracy słuchaPosiedzenie budżetowe Sejmiku bialskiego. Regulacje rzeki Krzny. Nowe drogi.
Pięć nowych budynków szkolnych. Straże Pożarne. Zwalczanie kryzysu rolnego,
„Podlasiak”, nr 11 z 1930 r., s. 5.
19
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czy było samokształcenie oparte na zaleconej lekturze i wskazaniach uzyskanych w czasie zajęć. Z powodu znacznej odległości oraz związanych
z tym trudności komunikacyjnych i innych niedogodności, z terenu powiatu
bialskiego uczestniczyło w nich niewiele osób.
Podstawową formą doskonalenia pedagogicznego nauczycieli były konferencje rejonowe, objęto nią największą liczbę pedagogów. Dla pełnego obrazu
podejmowanych działań należy także dodać, że w ich organizację włączały
się ogniska związkowe. Program konferencji rejonowej przewidywał: referat
wprowadzający (o tematyce pedagogicznej, społecznej), lekcję pokazową
(czasem lekcję prowadził specjalista z zewnątrz), dyskusję, część artystyczną
(nauka pieśni, przedstawienie teatru amatorskiego nauczycieli), część towarzyską. Oddział Bialski ZPNSP doceniał i popierał inicjatywę ognisk w doborze tematyki na konferencje oraz planowanych lekcjach pokazowych. Ogniska
bowiem najlepiej znały potrzeby swojego środowiska. Przy okazji tych spotkań przekazywano bieżące informacje o pracy ogniw związkowych. Związek
zachęcał do korzystania z gazet (między innymi z „Głosu Nauczycielskiego”)
i literatury jako środków pogłębiających i rozszerzających wiedzę pedagogiczną i społeczną. Pomocny był też wydawany przez Wojewódzką Komisję
ZPNSP w Lublinie miesięcznik „Ognisko Nauczycielskie”.
Największe zasługi posiadał Związek w prowadzeniu pracy kulturalnooświatowej wśród lokalnej społeczności. Ogniska związkowe współpracowały w tym zakresie z organizacjami młodzieżowymi. W miarę upływu czasu
stały się one współorganizatorami różnego rodzaju imprez. Niektórzy nauczyciele – działacze ZPNSP pełnili funkcję przewodniczących kół młodzieżowych, zakładali spółdzielnie, straż pożarną, kółka rolnicze. Należy dodać, że
organizowano kursy dla dorosłych analfabetów, były one prowadzone przez
nauczycieli w wielu miejscowościach, obejmowały naukę czytania i pisania
oraz uzupełnienie wykształcenia podstawowego. Na przykład w roku szkolnym 1929/1930 w Bokince Królewskiej zorganizowano kursy dla dorosłych.
Jan Niedźwiedź – jeden z kursantów tak oto pisze: Z nastaniem wieczorów
zimowych rozpoczęła się w szkole nauka po 3 godz. Kurs prowadzi miejscowy
nauczyciel p. St. Danielak. Na który uczęszcza około 20 chłopców w wieku od
15 do 21 lat. Uczymy się czytania, pisania, rachunków przyrody, geografii
i nauki o Polsce współczesnej. Oprócz tego czytamy gazetki jak: „Podlasiak”,
„Płomyk” itd. W czasie kursów pomiędzy młodzieżą powstała myśl, ażeby
naukę połączyć z rozrywką, postanowiono urządzić przedstawienie teatralne,
co uskuteczniliśmy w dniu 16 II grając trzy komedyjki pod tytułem „Brzytwa
swatem”, „Cyrk” i „Całus”. Dochody z przedstawienia przeznaczyliśmy na
kupno książek do biblioteki szkolnej 20. Rozwijano także działalność artystyczną, poprzez organizowanie przedstawień amatorskich zespołów teatralnych.
20

Korespondencja. Z Bokinki Królewskiej, „Podlasiak”, nr 12 z 1930 r., s. 5.
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Uzyskane ze sprzedaży biletów środki były przeznaczane na zakup potrzebnych książek. Szkoła odgrywała więc kluczową rolę w oświacie dla dorosłych
na terenie wsi.
Jedną z ważnych form działalności Związku było organizowanie różnego
rodzaju form protestu przeciwko naruszaniu praw nauczycieli przez pracodawców. Należy podkreślić, że Oddział Bialski ściśle stosował się do uchwał
i zaleceń ZG, władz okręgowych w Lubinie oraz uchwał i zaleceń własnego
zarządu i zjazdowych. W dniu 10 kwietnia 1927 r. odbyło się zebranie członków Oddziału Powiatowego, na którym ustosunkowano się do zaniedbań
rządu w dziedzinie szkolnictwa i oświaty. Dyskutowano nad możliwością
zorganizowania wiecu oświatowo-propagandowego, którego termin ustalono
na dzień 15 maja 1927 r. Potwierdzeniem tego jest pismo Zarządu Oddziału
Powiatowego ZPNSP do ZG ZPNSP w Warszawie z dnia 20 kwietnia 1927 r.
w którym czytamy: Na zebraniu członków Oddziału Powiatowego odbytego
w dniu 10 bm. w Białej Podlaskiej uchwalono zwołać na dzień 15 maja 1927 r.
wiec oświatowy w sprawie jednolitego ustroju szkolnego 21. Głównym celem
wiecu było uświadomienie i pozyskanie społeczeństwa dla poparcia przygotowanej reformy szkolnej, uwzględniające propozycje związkowe. Prelegentem na tym wiecu był między innymi członek ZG Zygmunt Borkowski.
Związek prowadził działalność związaną z możliwością uzyskania przez
członków nieodpłatnych porad prawnych w Lublinie. Jako przykład można tu
przytoczyć fragment informacji z „Głosu Nauczycielskiego” z 1928 r.: Komisja
Lubelska Zw. P. N. S. P. niniejszym komunikuje, iż w myśl wskazań Zarządu
Głównego zorganizowała bezpłatną pomoc, obronę prawną dla członków
związku. […] Z bezpłatnych porad prawnych i bezpłatnej obrony prawnej przed
Komisją Dyscyplinarną mogą korzystać wszyscy związkowcy, po nadesłaniu zaświadczenia Zarządu swojego Ogniska, stwierdzającą przynależność do Związku
PNSP i niezaleganie z składkami członkowskimi do Zarządu Głównego 22. Pomoc
prawna udzielana była wyłącznie członkom związku.
Nie bez znaczenia dla działalności związku były problemy zdrowotne nauczycieli. Groźną wówczas chorobą była gruźlica (na 100 zmarłych nauczycieli
szkół powszechnych – 54 było ofiarami gruźlicy). O wadze, jaką związek
przywiązywał do spraw lecznictwa świadczy fakt, że ze środków funduszu
ZG i składek członkowskich oddano w 1925 r. do użytku sanatorium przeciwgruźlicze w Zakopanem. Sanatorium to cieszyło się dużym zainteresowaniem pacjentów – związkowców.
Arch. ZG ZNP, zespół ZNP 1905-1939, O BP, sygn. 689, Pismo Zarządu Oddziału
Powiatowego Związku Polskiego Naucz. Szkół Powszechnych w Białej Podlaskiej do
Zarządu Głównego ZPNSP w Warszawie w sprawie zorganizowania wiecu oświatowego
z dnia 20 kwietnia 1927 r., k. 1.
22
Kronika bieżąca, „Głos Nauczycielski”, nr 9 z 1928 r., s. 137.
21
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Ważną rolę w działalności związkowej odgrywała obrona praw ekonomicznych nauczycieli. Problem ten występował szczególnie ostro w latach
1920-1921. Podstawą egzystencji nauczycieli były ich uposażenia. Pensje
wypłacano im z opóźnieniem, a szalejąca inflacja, stale wpływała na pogarszanie się poziomu życia tej grupy zawodowej. Wszystko to w sposób zasadniczy wpływało na pogorszenie i tak skromnej sytuacji materialnej nauczycieli. Dopiero po przeprowadzonej reformie walutowej Władysława Grabskiego,
która ustabilizowała ceny i zahamowała inflację, nauczyciele znacznie odczuli
poprawę materialnego statusu. Należy dodać, że pensje nauczycielskie w II
Rzeczpospolitej zmieniały się ciągle, uzależnione były one bowiem od przydzielonych na cele oświatowe funduszy ze Skarbu Państwa.
ZPNSP na wszystkich szczeblach działania podejmował działania o polepszenie bytu nauczycieli. Przytoczone powyżej fakty potwierdzają, że okres
najintensywniejszego rozwoju organizacji nauczycielskiej przypadał na ostatnie jej lata. W ciągu całego okresu swojej działalności dopracowało się
znacznych osiągnięć. Sprawy pracy i zagadnienia socjalno-bytowe, tak jak
i współcześnie, były priorytetowym zadaniem Związku. Praca nauczyciela
nigdy nie łączyła się wyłącznie z radością i sukcesami, trudnościami natury
finansowej czy politycznej. Towarzyszyła jej często bieda nauczycielskiego
domu, trudne pierwsze kroki w małej wiejskiej szkole „na końcu świata”, bez
światła i wielkiej pomocy w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Jak już wspomniano, w lipcu 1930 r. w wyniku połączenia, powstała największa w kraju organizacja związkowa nauczycieli – ZNP. Cele i formy
działania związku sprecyzowane zostały w statucie, ale ich realizacja wielu
przypadkach zależała od uwarunkowań regionalnych. Jak już wspomniano,
w materiałach archiwalnych nie zachowały się informacje, czy na terenie
powiatu bialskiego w latach poprzedzających zjednoczenie działała organizacja nauczycieli szkół średnich. Sprawę łączenia obu związków w terenie regulował okólnik Zarządu Głównego (ZG) ZNP z 20 października 1930 r. Przy
oddziałach Związku miały powstać Sekcje Szkolnictwa Średniego, tam zaś,
gdzie dotychczas istniały odrębne ogniska ZPNSP i oddział ZZNPSŚ – referaty szkolnictwa średniego. Wiemy tylko, że w roku szkolnym 1934/1935 powstała Sekcja Szkół Średnich w Białej Podlaskiej przy Oddziale Powiatowym
ZNP (przewodniczący Seweryn Podkowiecki, sekretarz Janina Rekaszysówna, skarbnik Bruno Popczyński). Sekcja liczyła 9 osób23.
ZNP zachował wypróbowaną strukturę organizacyjną: ognisko, oddział,
okręg i ZG oraz zasadę organizacji ogniw jako odpowiedników administracji
państwowej, a ściśle – administracji oświatowej. Dla pełnego obrazu struktury
Arch. ZG ZNP, zespół ZNP 1905-1939, O BP, sygn. 689, Pismo Zarządu Sekcji
Szkolnictwa Średniego ZNP w Białej Podlaskiej do Zarządu Głównego ZNP w Warszawie w sprawie zorganizowanej Sekcji z dnia 29 kwietnia 1935 r., k. 1.
23
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związku należy dodać, że zawarte w statucie postanowienia służyły bezpośredniej realizacji zadań związkowych, a zarazem były w znacznym stopniu
czynnikiem stymulującym i kształtującym ich wykonanie. Na przykład Statut
określał szczegółowo kompetencje oddziału, zakres zadań oraz organizacyjne
formy pracy. W miarę upływu czasu aktywność ognisk w różnych dziedzinach
wymuszała udoskonalenie i poszerzenie formy pracy związkowej oddziału,
tworzono wydziały: organizacyjny, pedagogiczny, pracy społeczno-oświatowej
i finansowy. Poszczególne wydziały miały odpowiednie zadania. Komisjom
przewodniczyli wybrani członkowie zarządu, ich aktywność była znacząca
w tworzeniu związkowego działania wśród nauczycieli.
Z uwagi na brak danych z wcześniejszych lat nie sposób odtworzyć składy
osobowe władz związkowych w powiecie po poszczególnych zjazdach. Dopiero rok 1934 pozwala na określenie tego stanu. Z fragmentów informacji zachowanych w aktach archiwalnych ZG ZNP w Warszawie wynika, że w dniu
2 grudnia 1934 r. odbyło się Walne Zgromadzenia Oddziału Powiatowego
ZNP w Białej Podlaskiej. Według Protokołu Zebrania skład osobowy Zarządu
Powiatowego w Białej Podlaskiej wyglądał następująco: Prezes: Jan Makaruk, członkowie Zarządu: Aftyka Stanisław, Carnelli Stanisław, Duński Stanisław, Idziaszczyk Władysław, Jakuszko Antoni, Krzowska Jadwiga, Podkowiecki Seweryn (szkol. średnie), oraz przewodniczący ognisk: Białej, Leśnej,
Łomaz, Piszczaca, Janowa, Konstantynowa, Terespola n/B, Tucznej i Sekcji
Szkolnictwa Średniego. Zastępcy Pikulska Stan. i Kwiatkowski Zygmunt. Komisja Kontr. Tymoszuk Dymitr, Kuczyński Jan i Kisielewicz Helena. Zastępcy:
Wójcikówna i Ujma. Sąd Honorowy: Perzyna, Kosiński, Panasiuk i Sidewicz,
a na zastępców: Denkiewicz i Żukowa24. Oddział Powiatowy ZNP swoją siedzibę posiadał w Białej Podlaskiej przy ulicy Narutowicza 21. W działalności
Związku dużą wagę przywiązywano do etyki zawodu nauczyciela. Działały
Sądy Honorowe, które były powoływane do rozstrzygania spraw wynikających zarówno ze stosunków związkowych między członkami ZNP, jak również do rozpatrywania spraw o naruszenie godności zawodu nauczyciela.
Z biegiem czasu rozbudowano i doskonalono wewnętrzną strukturę organizacyjną. Powstawały wydziały Oddziału Powiatowego ZNP, których liczba
zależała od zakresu podejmowanych zadań. Świadczy o tym Pismo Oddziału
Powiatowego w Białej Podlaskiej do ZG ZNP w Warszawie z dnia 24 października 1935 r. 25 Według tego źródła, skład Prezydium Oddziału na rok
1935/1936 i 1936/1937 przedstawiał się następująco: prezes – Jakuszko Antoni, przewodniczący Wydziału Organizacyjnego – Kosiński Henryk, przeArch. ZG ZNP, zespół ZNP 1905-1939, O BP, sygn. 689, Protokół z Walnego
Zgromadzenia Oddz. Pow. ZNP odbytego w dniu 2 grudnia 1934 r. w Białej Podlaskiej, k. 2.
25
Arch. ZG ZNP, zespół ZNP 1905-1939, O BP, sygn. 689, Wykaz członków według
stanu z dnia 20/X 1935 r. Skład Prezydium Oddziału na rok 1935/36 i 936/37, k. 1.
24
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wodniczący Wydziału Pedagogicznego – Aftyka Stanisław, przewodniczący
Wydziału Społeczno-Oświatowego – Jan Makaruk, przewodniczący Wydziału
Finansowego – Krzowska Jadwiga, zastępca przewodniczącego Wydziału Organizacyjnego – Ujma Franciszek. Zarząd poświęcał wiele uwagi tworzeniu
właściwej atmosfery pracy związkowej i rozwijaniu solidarności zawodowej.
Kolejny Sprawozdawczy Zjazd Powiatowy ZNP odbył się 18 listopada
1937 r. Do nowego zarządu wybrano obok zasłużonych działaczy także osoby
nowe 26. Według Pisma Zarządu Oddziału Powiatowego w Białej Podlaskiej
do Pana Kuratora Pawła Musioła ZNP w Warszawie z dnia 31 grudnia 1937 r.,
skład Zarządu Powiatowego przedstawiał się następująco: prezes – Bednarz
Kazimierz, przewodniczący Wydziału Organizacyjnego – Kosiński Henryk,
przewodniczący Wydziału Pedagogicznego – Dorożyński Stanisław, przewodniczący Wydziału Społecznego – Duński Stanisław, przewodniczący
Wydziału Finansowego – Idziaszczyk Władysław, zastępca przewodniczącego Wydziału Pedagogicznego – Tajchertówna Helena, zastępca przewodniczącego Wydziału Społecznego – Tarasiuk, zastępca przewodniczącego Wydziału Finansowego – Krzowska Jadwiga. Do komisji kontrolującej weszli
kol. kol. Kałuszyńska, Czajkowski i Olesiejuk, a na zastępców kol. kol. Danielak Stanisław, i Nowak Wład. Do Sądu Organizacyjnego wszedł kol. Morawski, a na zastępcę kol. Falandysz. Delegatem na Zjazd Delegatów został wybrany kol. Patejuk Mikołaj 27. Dzięki ich zaangażowaniu nastąpił znaczny
rozwój Związku. Na uwagę zasługuje również fakt zmiany siedziby Oddziału
Powiatowego ZNP: „Od dnia 15 grudnia 1937 r. lokal Oddziału Powiatowego Z.N.P. w Białej Podl., Biblioteka, Kasa Samopomocy, Biuro Księgarni
Naucz., Redakcja i Administracja Głosu Społecznego – mieszczą się w domu
Nr 1 przy ul. Krótkiej (obok Księgarni Nauczycielskiej)” 28.
Odrębnym zagadnieniem były prace dotyczące rozwoju organizacyjnego
związku. Od chwili utworzenia ZNP dużą wagę przywiązywano do tego, aby
w pracę związkową włączyć jak największą ilość nauczycieli. Apelowano do
wszystkich ognisk i członków ZNP, aby dołożyli wszelkich starań celem
uświadomienia i pozyskania jako członków organizacji wszystkich nauczycieli szkolnictwa średniego i powszechnego, pracujących na terenie powiatu.
Prace te przyniosły spodziewany efekt. Z fragmentów informacji zachowanych w aktach archiwalnych oraz wzmiankach w „Głosie Nauczycielskim”
wynika, że działacze związkowi podejmowali działania mające na celu utwoW ówczesnym czasie utrzymywała się tendencja wymiany kadry pedagogicznej między
powiatami. Z notatki w „Głosie Społecznym” wynika, że Dotychczasowy prezes Związku
Nauczycielstwa Polskiego w Białej Podlaskiej p. Jakuszko Antoni został przeniesiony do
Włodawy. (Personalne, „Głos Społeczny nr 18 z 1937 r. s. 5.)
27
Arch. ZG ZNP, zespół ZNP 1905-1939, O BP, sygn. 689, Pismo Zarządu Powiatowego
ZNP w Białej Podlaskiej do Kuratora ZNP w Warszawie w sprawie wyborów członków
Zarządu Oddziału Pow. z dnia 31grudnia 1937 r., k. 1-2.
28
Komunikat Oddziału Pow. Z.N.P. w Białej Podl., „Głos Społeczny”, nr 1 z 1938 r., s. 3.
26
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rzenie ognisk na terenie powiatu. Świadczy o tym pismo ZG ZNP do Zarządu
Oddziału Powiatowego ZNP w Białej Podlaskiej z dnia 28 kwietnia 1931 r.,
w którym czytamy: Komunikujemy uprzejmie szanownym Kolegom, że Zarząd
Okręgowy Związku Nauczycielstwa Polskiego w Lublinie zatwierdził nowe
Ognisko Piszczac pow. Biała Podlaska, obejmujący 14 członków, z dniem
1 kwietnia 29. Utworzenie ogniska potwierdza notatka zamieszczona na łamach
„Głosu Nauczycielskiego” w nr 3 z 1931 r., która informuje, że prezesem Zarządu Ogniska Piszczac, został wybrany: Knapik Wiktor. 30. W 1932 r. Zarząd
Ogniska w Jabłecznej otrzymał od swoich władz zwierzchnich polecenie zmiany nazwy na Ognisko Kodeń. W nr 34-35 „Głosu Nauczycielskiego” z 1932 r.
czytamy, że Ognisko Jabłeczna przemianowano na Ognisko Kodeń 31.
Ważnym wydarzeniem, które miało wpływ na rozwój organizacyjny ZNP
w powiecie była likwidacja powiatu konstantynowskiego, bowiem od kwietnia
1932 r. gminy Bohukały, Hołowczyce, Pawłów, Rokitno, Witulin, Zakanale
i Janów Podlaski zostały wcielone do powiatu bialskiego. Wspomniana zmiana
granic powiatu spowodowała, że liczba ognisk ZNP zwiększyła się, Bialskiemu
Oddziałowi Powiatowemu ZNP podlegały ogniska w Janowie Podlaskim, Konstantynowie, Leśnej Podlaskiej. Wpłynęło to w istotny sposób na wielkość bialskiej organizacji ZNP i jej pozycję w wojewódzkiej organizacji Związku.
W roku 1933 zlikwidowane zostało ognisko w Bohukałach, a członkowie
zostali przeniesieni do Ogniska w Terespolu32. Dla pełnego obrazu rozwoju
organizacyjnego ZNP należy dodać, że w 1934 r. ogniska funkcjonowały
w Białej Podlaskiej, Janowie Podlaskim, Konstantynowie, Leśnej Podlaskiej,
Łomazach, Piszczacu, Terespolu, Tucznej. W miarę upływu czasu każde
z wymienionych ognisk udoskonalało i poszerzało formy swojej pracy związkowej. W piśmie ZO Lublin do ZG w Warszawie z dnia 5 sierpnia 1936 r.
odnotowano, że w powiecie było 186 członków ZNP 33. W miarę upływu czasu liczba ognisk nie zmieniła się, bezpośrednio przed wojną w roku szkolnym
1938/1939 było ich 9. Dokumentacja z działalności 6 ognisk: w Białej Podlaskiej, Janowie Podlaskim, Konstantynowie, Leśnej Podlaskiej, Łomazach,
Tucznej, pozwala na przedstawienie stanu organizacji ZNP w powiecie bialskim w latach 1937-1939.
Arch. ZG ZNP, zespół ZNP 1905-1939, Ognisko Piszczac, sygn. 1135, Pismo
Zarządu Okręgu ZNP w Lublinie do Zarządu Powiatowego ZNP w Białej Podlaskiej
w sprawie rejestracji Ogniska w Piszczacu z dnia 28 kwietnia 1931 r., k. 1.
30
Informator organizacyjny, „Głos Nauczycielski”, nr 3 z 1931r., s. 7.
31
Informator organizacyjny, „Głos Nauczycielski”, nr 34-35 z 1932 r., s. 669.
32
Arch. ZG ZNP, zespół ZNP 1905-1939, Ognisko Terespol, sygn. 1339, Pismo
do Zarządu Ogniska ZNP w Terespolu w sprawie przeniesienia członków Ogniska
Bohukały do Ogniska Terespol z dnia 27 czerwca 1933 r., k. 1.
33
Arch. ZG ZNP, Zarząd Okręgu ZNP w Lublinie, sygn. 609, Pismo Zarządu
Okręgu ZNP w Lublinie do Wydziału Organizacyjnego ZNP w Warszawie w sprawie
przyznania pomocy Oddziałom Powiatowym z dnia 5 sierpnia 1936 r., k. 1.
29

80

Dariusz Sikora

Tabela nr 2. Rozwój organizacyjny ZNP w powiecie bialskim w latach 19371939
Nazwa
Ogniska
Biała Podlaska
Kodeń
Konstantynów
Janów Podlaski
Leśna Podlaska
Łomazy
Piszczac
Terespol
Tuczna

1.VII.1937 r.
60
20
29
14
11

Liczba członków Ogniska w dniu
30.IX.1937 r. 2.II.1938 r. 30.VI.1938 r. 1.I.1939 r.
58
55
55
55
17
17
22
22
24
24
25
22
14
14
14
14
24
24
24
10
10
9
7

Źródło: Arch. ZG ZNP, Sprawozdania statystyczne z działalności oddz. powiatowych za rok 1937/1938, sygn. 660, Arkusz zbiorczy (wyciąg ze sprawozdań
Ognisk), k. 2.
W miarę upływu czasu liczba członków w ogniskach ulegała tylko minimalnym zmianom.
W latach trzydziestych XX w. rozszerzono aktyw związkowy o zespół
tzw. lustratorów, których zadaniem była kontrola pracy ognisk połączona
z doradztwem. Znaleźli się w jej składzie najbardziej aktywni działacze
Związku. Jako przykład można tu przytoczyć fragment informacji z „Podlasia”
Nr 1 (76) z 1933 r.: Dla stworzenia racjonalnej pracy w ogniskach Oddz. Pow.
powołuje i w tym roku sekcję lustratorów w składzie: kol. Duński St., Szysz
Leon i kol. Burda Fr. Członkowie Sekcji podzielili się między siebie teren
powiatu na obwody lustracyjne: i tak kol. Duński objął Ogniska: w Leśnej Podl., Konstantynowie i Janowie - Podl., kol. Szysz Ogniska: w Terespolu
n/B. Piszczacu i Kodniu, a kol. Burda w Białej Podl. i Łomazach 34. Jak wynika z powyższych danych, byli to działacze doświadczeni. Kontroli poddano
niemal wszystkie Ogniska ZNP w powiecie, zgodnie z opracowanym regulaminem. Podstawową korzyścią wynikającą z lustracji było uaktywnienie ogniw
związkowych – zwłaszcza słabszych. Lustracji dokonywał też Zarząd Główny
ZNP w Warszawie. W piśmie ZG ZNP w Warszawie do Zarządu Ogniska ZNP
w Piszczacu z dnia 7 grudnia 1931 r. czytamy: […] w czasie wyjazdu lustracyjnego w Piszczacu w sprawach działalności Ogniska, warunków pracy, miejscowych stosunków i płatności składek – komunikujemy uprzejmie, że po
sprawdzeniu w ewidencji naszej okazało się , że ognisko wasze zostało zarejestrowane z dniem 1. kwietnia 1931 r. […] działalność Ogniska doznaje pewnych
Z życia powiatów. Biała Podlaska. Pokłosie Zebrania Zarządu Oddz. Pow.
Z.N.P. w Białej Podl., „Podlasie”, nr 1 z 1933 r., s. 5-6.
34
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trudności z tego powodu, że członkowie jego Zarządu mieszkają poza siedzibą
Ogniska, w odległości kilku kilometrów, co uniemożliwia im wzajemne komunikowanie się w sprawach organizacyjnych Ogniska i podejmowanej pracy35.
Od 1933 r. Zarząd Oddziału ZNP w Białej Podlaskiej prowadził Sekcję
porad prawnych, która udzielała bezpłatnych porad prawnym swoim członkom. We wrześniu 1933 r. czasopismo „Podlasie” zamieściło na swoich łamach artykuł pt. „Pokłosie Zebrania Zarządu Oddz. Pow. Z.N.P. w Białej
Podl.” Czytamy w nim: Sekcja porad prawnych. Celem przyjścia pomocą
kolegom przy rozstrzygnięciu różnych spraw formalno-prawnych Zarząd
Oddz. Pow. powołał do życia Sekcję porad prawnych. We wszystkich sprawach, wymagających porad, należy zwracać się do kol. Leona Szysza w Łomazach […] Jednocześnie wzywamy wszystkie Zarządy Ognisk do wskazania
kolegów ze swego terenu, któryby poprowadzili referaty prawne przy Ogniskach 36. Sekcja porad prawnych pomagała w rozwiązywaniu i wyjaśnianiu
zawiłych i trudnych problemów.
Niezależnie od wszystkich wymienionych działań podejmowanych przez
Związek ważnym zadaniem była obrona niezależności ZNP. Dużą wagę
przywiązywano do demokratycznych metod pracy kierownictwa związku.
Z troską odnoszono się do proponowanych różnorodnych zmian w Statucie,
które w konsekwencji jednak w sposób zasadniczy mogły decydować o zmianach organizacyjnych oraz celach Związku. Na przykład w dniu 2 grudnia
1934 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Oddziału Powiatowego ZNP w Białej Podlaskiej. Obrady otworzył i powitał gości Przewodniczący Jan Makaruk.
Wśród zaproszonych gości był między innymi Przewodniczący Zarządu
Okręgu ZNP Ludwik Pawłowski, który wygłosił referat „Projekt zmian Statutu”. Po wysłuchaniu wyżej wymienionego referatu odbyła się dyskusja, w której
udział wzięło 5 osób (Jadwiga Krzowska, Antoni Jakuszko, Stanisław Carnelli,
Stanisław Duński). Na zakończenie dyskusji Przewodniczący Zarządu Okręgu
L. Pawłowski zachęcał do pozytywnego ustosunkowania się uczestników obrad
do projektu statutu. Na zakończenie obrad zebrani uchwali następującą rezolucję: Zebrani na Zjeździe Powiatowym w dniu 2-XII-1934 uważają, że jedynie
silna i jednolita organizacja nauczycielstwa, jaką jest Zw. Naucz. Pol. potrafi
podnieść godność szkoły i nauczycielstwa, dlatego stworzenie na terenie organizacji atmosfery wzajemnego zaufania, wiarę w poczynaniach Zarządu Głównego w kierunku usprawnienia administracji Związku jest sprawą pierwszorzędnej wagi. Zebrani po wysłuchaniu referatu na temat celowościowego statuArch. ZG ZNP, zespół ZNP 1905-1939, Ognisko Piszczac, sygn. 1135, Pismo
Zarządu Głównego ZNP w Warszawie do Zarządu Ogniska ZNP w Piszczacu
w sprawie wyjazdu lustracyjnego z dnia 5 grudnia 1931 r., k. 1.
36
Z życia powiatów. Biała Podlaska. Pokłosie Zebrania Zarządu Oddz. Pow.
Z.N.P. w Białej Podl., „Podlasie”, nr 1 z 1933 r., s. 5.
35
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tu wyczerpującej dyskusji będą dążyć do uchwalenia nowego Statutu, jako
czynnika konsolidacyjnego i wzmacniającego organizację37. Rezolucje i protokół
z Walnego Zgromadzenia Powiatowego przesłano do ZG ZNP w Warszawie.
Wpływ na aktywność i działalność ZNP w Białej Podlaskiej miały wydarzenia ogólnopolskie. Jednym z ważnych wydarzeń był strajk nauczycieli,
który odbył się w 1937 r. Omawiając problem strajku, należy – choćby
w dużym skrócie – poświęcić parę słów przyczynom tego wydarzenia. Stosunek Związku do administracji państwowej uległ zmianie po wprowadzeniu
(1932-1933) „reformy jędrzejewiczowskiej”, która ograniczyła dostęp młodzieży wiejskiej do szkół średnich. ZNP był przeciwny wprowadzeniu nowego ustroju szkolnego obniżającego poziom edukacji. Lewicowa postawa wielu
działaczy nauczycielskiego aktywu związkowego i tradycje walki o niezależność ruchu nauczycielskiego nie były na rękę administracji państwowej. Spowodowało to wzmożenie ataków na działaczy związkowych ze strony władz
państwowych. Ataki te uaktywniały najbardziej radykalną część działaczy
ZNP (artykuł o ZSRR w „Płomyku” nr 25 z 1936 r.), co doprowadziło do
tego, iż zawieszono (29 IX 1937 r.) w czynnościach Zarząd Główny ZNP.
Rząd mianował kuratora w osobie Pawła Musioła, na miejsce prezesa ZG
ZNP. Pracownicy związku ogłosili strajk, który objął cały kraj. Wskutek wzajemnych negocjacji doprowadzono do reaktywowania działalności ZG Związku. Nie jest znany pełny zakres akcji protestacyjnej w powiecie bialskim.
W ogólnym zarysie przebieg strajku był następujący. Zarząd Oddziału w Białej
Podlaskiej zorganizował 10 października 1937 r. nadzwyczajny powiatowy
zjazd członków organizacji nauczycielskiej, który poparł uchwałę o przystąpieniu do strajku 38. Na uwagę zasługuje fakt, że „Głos Społeczny” z 15 listopada
1937 r. akcentował solidarność bialskiego środowiska nauczycielskiego z kierownictwem ZNP, miedzy innymi informując: W „Małym Dzienniku” z dn. 26X-37 r. ukazała się wzmianka, jakoby członkowie Ogniska Z.N.P. w Białej Podl.
godzili się ze smutnym faktem zamianowania Kuratora w Zarządzie Głównym
Z.N.P. Fałszywą wiadomość prostujemy. Członkowie Ogniska Z.N.P. w Białej
Podlaskiej na zebraniu w dniu 9/X-1937 r. podpisali i wysłali odpowiednie
protesty w tej sprawie 39. Solidaryzując się z ZG ZNP, Zarząd Ogniska ZNP
w Białej Podlaskiej zorganizował 9 października 1937 r. zebranie protestacyjne,
na którym informowano wszystkich członków o podjętej decyzji o zorganizowania strajku. Zebrani uchwalili wysłać w tej sprawie rezolucję protestacyjną
do władz. ZNP dążył do respektowania obowiązujących przepisów przez władze różnych szczebli. Interwencje związkowe dotyczyły wówczas między inArch. ZG ZNP, zespół ZNP 1905-1939, O BP, sygn. 689, Protokół z Walnego Zgromadzenia Oddz. Pow. ZNP odbytego w dniu 2 grudnia 1934 r. w Białej Podlaskiej, k. 4.
38
H. Mierzwiński, dz. cyt., s. 556.
39
Mylne informacje „Małego Dziennika”, „Głos Społeczny”, nr 22 z 1937 r., s. 5.
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nymi wypłacania dodatku mieszkaniowego. Wskutek określonej polityki ówczesnych władz pogorszył się wówczas status ekonomiczny nauczycieli. Władze centralne cofnęły dodatek mieszkaniowy wypłacany przy pensji, a obowiązek jego wypłacania przekazały gminom. W 1931 r. w centrum uwagi działalności Oddziału znalazły się problemy wypłacalności dodatku mieszkaniowego.
Aby przyjść z pomocą swym członkom ognisko w Białej Podlaskiej przeprowadziło ankietę w sprawie dodatku mieszkaniowego. Wyniki wykazały, że
wiele gmin nie wypłacało regularnie tego dodatku. W tej sprawie Oddział Bialski wystąpił pisemnie do Starosty bialskiego oraz Burmistrza Białej Podlaskiej,
aby oni wywarli nacisk na te gminy, które nie wypłacają, prawem przyznanych
uprawnień nauczycieli. Potwierdzeniem tego jest pismo Ogniska ZNP w Białej
Podlaskiej do ZG ZNP z dnia 15 lipca 1931 r., w którym czytamy: W pierwszych dniach kwietnia Zarząd Oddziału zgłosił osobiście z odpowiednim pismem
u p. Starosty z prośbą o możliwie punktualne wypłacanie przez gminy dodatku.
W tym samym czasie Zarząd Ogniska bialskiego złożył wizytę z odpowiednim
pismem głowie miasta Białej również z prośbą o wypłacenie dodatku. Jedna
i druga wizyta pozostała bez echa. Z początkiem czerwca zarząd Oddziału jeszcze raz wystąpił i do Sejmiku i do Magistratu z tym samym skutkiem40. Z pisma
wynika, że Starosta i Burmistrz nie przejmowali się prośbami ZNP.
Podstawą materialną działalności związkowej była składka członkowska
oraz dobrowolne samoopodatkowanie się zrzeszonych nauczycieli. Uzyskane tą
drogą środki finansowe przeznaczano na różnorodne wydatki. Bardzo drażliwym i trudnym problemem było finansowanie ZG ZNP W Warszawie. Wiele
pytań dotyczących wynagrodzeń pracowników ZG kierowali nauczyciele do
swych Ognisk. Na przykład w tej sprawie Ognisko w Terespolu wystąpiło pisemnie do ZG w Warszawie z prośbą o wyjaśnienie problemu. W Piśmie Zarządu Ogniska ZNP w Terespolu do ZG ZNP Warszawie z dnia 15 czerwca
1935 r., czytamy: Na terenie tutejszym krążą pogłoski, jakoby pracownicy Zarządu Głównego i Okręgowego Z.N.P. mieli pobierać nazbyt wysokie uposażenie, bo około 600 zł. miesięcznie. Pogłoski te przynoszą wielką szkodę Związkowi, a związkowcy tutejsi skutecznie im się przeciwstawić nie mogą, bo sami
dokładnie nie wiedzą ilu pracowników jest zatrudnionych i jakie pobierają
uposażenia 41. Kierownictwo Związku do tej prośby ustosunkowało się pozytywnie. W Piśmie ZG ZNP do Zarządu Ogniska ZNP w Terespolu z dnia
18 września 1935 r. poinformowano, że …członkowie Zarządu Głównego
Arch. ZG ZNP, Ankieta w sprawie wypłaty dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli
szkół powszechnych, sygn. 1549, Pismo Ogniska Nauczycielskiego w Białej Podlaskiej do ZG
ZNP w Warszawie w sprawie wypłaty dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół
powszechnych z dnia 15 lipca 1931 r., k. 1.
41
Arch. ZG ZNP, zespół ZNP 1905-1939, Ognisko Terespol, sygn. 1339, Pismo Ogniska
ZNP w Terespolu do ZG ZNP w Warszawie w sprawie finansowania ZG ZNP w Warszawie
z dnia 15 czerwca 1935 r., k. 1.
40
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z tytułu ich stanowisk nie pobierają żadnego wynagrodzenia. Jeśli pełnią
funkcje redaktorów, to otrzymują przyjęte na całym świecie honoraria redaktorskie czy autorskie, które w związku są niezmiernie niskie. Jeśli chodzi
o pracowników Z.N.P., to ich płace mieszczą się w granicach płac nauczycielskich. Oprócz nich są specjaliści: technicy, graficy, malarze, obsługujące
wydawnictwa ilustrowane. Ci otrzymują honoraria wedle powszechnie przyjętych norm, które – jak wiecie – nie są dzisiaj nigdzie wysokie 42. Aparat związkowy ZNP, to zespół osób i instytucji powołanych do kierowania działalnością ZNP i realizujących jego statutowe cele. W jego skład wchodzili etatowi
pracownicy merytoryczni i administracyjni zatrudnieni w Zarządzie i agendach
związkowych. Obok etatowego istniał związkowy aparat społeczny.
Niezależnie od działalności organizacyjnej Oddział w szerokim zakresie
rozwijał działalność merytoryczną. Duże osiągnięcia miał Związek na odcinku doskonalenia zawodowego. Najstarszą popularną formą samokształcenia
były konferencje rejonowe. Według ustaleń Henryka Mierzwińskiego 43 powiat podzielony był na 11 rejonów konferencyjnych. Ilość dni przeznaczonych na konferencje była określona przepisami i wynosiła 5 dni w roku szkolnym. Program ich zazwyczaj przewidywał: referat na temat metodyczny, wychowawczy lub pedagogiczny, lekcję pokazową, ponadto sprawy organizacyjno-związkowe. Konferencje kończono spotkaniem towarzyskim, czasem
zabawą taneczną. W konferencjach uczestniczyli też nauczyciele niezrzeszeni
w związku. Konferencje podnosiły kwalifikacje, zbliżały nauczycieli oraz
aktywizowały społeczność lokalną. Dużą rolę spełniały biblioteki ognisk
ZNP. Lektura w nich zgromadzona, zwłaszcza specjalistyczna, związana
z zawodem nauczyciela odgrywała szczególnie ważną rolę.
Należy dodać, że w latach trzydziestych XX w. znacznie większą wagę
przykładano do kształcenia specjalistycznego nauczycieli. Zadanie te realizował
między innymi związkowy Korespondencyjny Wyższy Kurs Nauczycielski,
który został zorganizowany w Lublinie w 1934 r. Organizację Kursu dostosowano do obowiązków zawodowych słuchaczy, okres nauki wynosił trzy lata.
Przy ówczesnym stanie komunikacji znaczną niedogodność stanowił sam dojazd do Lublina. KWKN prowadzony przez ZG ZNP w Lublinie w latach 19341939 cechował wysoki poziom naukowy realizowanego programu. Absolwenci
przyczyniali się do podnoszenia poziomu pracy dydaktycznej i wychowawczej
szkół powszechnych, a Związek wniósł tą drogą znaczący wkład w podnoszenie kwalifikacji uczących.
Jednym z ważniejszych zadań organizacji była działalność społecznooświatowa, którą rozumiano jako inspirowanie, popularyzowanie i organizoArch. ZG ZNP, zespół ZNP 1905-1939, Ognisko Terespol, sygn. 1339, Pismo
ZG ZNP do Zarządu Ogniska ZNP w Terespolu w sprawie finansowania ZG ZNP
w Warszawie z dnia 10 września 1935 r., k. 1.
43
H. Mierzwiński, dz. cyt., s. 555.
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wanie oświaty pozaszkolnej. Poważnym problemem, który praktycznie stał
przed bialską oświatą pozaszkolną była kwestia zwalczania odziedziczonego
po zaborcach analfabetyzmu oraz dokształcania tych wszystkich, którzy posiadali minimalne wykształcenie i chcieli się dalej uczyć. Zajęły się tym przede wszystkim różnego rodzaju towarzystwa i organizacje społeczne. Z powodu dużego niedoboru ogólnodostępnych sal widowiskowych większość imprez artystycznych, odczytów, widowisk, spotkań i uroczystości lokalnych
oraz państwowych itp. organizowano w obiektach szkolnych. Dużym problemem dla władz powiatowych ZNP była niejasna sytuacja prawna organizatora
danej imprezy, bowiem za oświatę pozaszkolną w Białej Podlaskiej i powiecie bialskim odpowiadał Inspektorat Szkolny przy współudziale powiatowej
Komisji Oświaty Pozaszkolnej. Chodziło więc przede wszystkim o spełnienie
pewnych wymogów formalnych tj. rejestracji formy pracy społecznooświatowej nauczycieli – związkowców w ZNP. Warto w tym miejscu przytoczyć nieco dłuższy cytat z artykułu zatytułowanego „Baczność powiat bialski! („Podlasie” nr 1 (76) z 10 września 1933 r.), który dobrze obrazuje sposób
rozwiązania tego problemu: Czas już na to, by nareszcie nauczycielstwo w powiecie bialskim wykazało co czyni w dziedzinie pracy społeczno-oświatowej.
Z ubocznych źródeł Zarząd Oddziału Pow. dowiaduje się o wielkim wysiłku
nauczycielstwa Związkowego w dziedzinie pracy oświaty pozaszkolnej. Dowodem tego jest wyrażenie uznania pow. bialskiego poprzez członków Sejmiku
Bialskiego, a Zarząd Oddział. Pow. Z.N.P. nie posiada szczegółowych danych
tej pracy. Pracujemy a inni dyskontują naszą pracę. Czas wystąpić pod własnym szyldem. Jeśli stać nas na prowadzenie odpowiedzialnej i twórczej pracy, to stać nas powinno i na jej rejestrację w ramach Organizacji. To też Sekcja Pedagogiczna Zarz. Oddz. Pow. apeluje do koleżanek i Kolegów, ażeby
w tej pracy występowali jako Związkowcy i pracę tę rejestrowali44. Działalność
społeczno-oświatowa spotykała się z pełną akceptacją i życzliwością władz
samorządowych 45.
Obecnie z uwagi na brak pełnych przekazów nie sposób jest dokładnie przedstawić zagadnienia dotyczącego prowadzenie pracy społeczno-oświatowej przez
nauczycieli w środowisku swego zatrudnienia. Według zachowanych sprawozdań
z działalności 6 ognisk (w Białej Podlaskiej, Janowie Podlaskim, Konstantynowie, Leśnej Podlaskiej, Łomazach, Tucznej), liczba nauczycieli – członków ZNP
zaangażowanych w różnych instytucjach i organizacjach w przededniu II wojny
światowej przedstawiała się następująco:

44
45

Baczność powiat bialski, „Podlasie”, nr 1 z 1933 r., s. 6.
Z życia Związku Nauczycielstwa Polskiego, „Głos Społeczny”, nr 26 z 1934 r., s. 3.
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Tabela nr 3. Liczba nauczycieli – członków ZNP zaangażowanych w różnych
instytucjach i organizacjach w powiecie bialskim w1939 r.

Rodzaj instytucji, nazwa organizacji
1. Biblioteki oświatowe
2. Uniwersytety powszechne i niedzielne
3. Kursy i szkoły dla dorosłych
4. Kursy dla przedpoborowych
5. Świetlice międzyorganizacyjne
6. Kółka rolnicze
7. Koła Gospodyń Wiejskich
8. Koła Młodzieży Wiejskiej: „Siew”
9. Koła Młodzieży Wiejskiej: „Wici”
10. Tow. Popierania Budowy Publ. Szkół
Powszechnych
11. Związek Strzelecki
12. Polski Biały Krzyż
13. Polski Czerwony Krzyż
14. Liga Morska i Kolonialna
15. Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej
16. Ochotnicze straże pożarne
17. Polski Związek Zachodni
18. Związek Pracy Obyw. Kobiet
19. Harcerstwo
20. Organizacje byłych wojskowych
21. Kluby sportowe
22. P. W. Kob.
23. Zw. Rez.
24. Zw. Of. Rez.

Liczba
osób
19
9
19
35
21
19
8
20
1

W tym w zarządach
7
2
1
16
4
5
2
8
0

74
30
6
12
33

35
23
3
5
16

56
16
6
7
11
10
7
3
2
1

10
10
1
0
8
5
1
1
1
0

Źródło: Arch. ZG ZNP, Sprawozdania statystyczne z działalności oddz. powiatowych
za rok 1937-1938, sygn. 660, Arkusz zbiorczy (wyciąg ze sprawozdań Ognisk), k. 1.

Z przedstawionych danych wynika, że oprócz pracy nauczycielskiej angażowali się również w pracę społeczną. Byli aktywni w lokalnych społecznościach, angażowali się w działania na rzecz oświaty pozaszkolnej, pracy w organizacjach młodzieżowych i gospodarczych.
Ważną sferą działalności społecznej nauczycielstwa związkowego był liczny
udział w życiu samorządowym. Oficjalnie władze Związku nie angażowały się
bezpośrednio w kampanie wyborcze. Pozostawiały członkom swobodę decyzji
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w tej sprawie. Pewną orientację co do liczby nauczycieli – związkowców dają
wspomniane sprawozdania 6 Ognisk. Na przykład w roku szkolnym 19381939, w samorządzie na szczeblu gminy i powiatu funkcję radnych, ławników
piastowało 34 nauczycieli. Udział ich w pracach organów i władz samorządowych przedstawiał się następująco: Rady gromadzkie – 19 osób; Rady gminne
(wiejskie) – 12 osób; Rady miejskie – 3 osoby 46. Dzięki zaangażowaniu i pasji
nauczycieli rodziły się wielorakie inicjatywy społeczne o charakterze oświatowym i kulturalnym.
Przy Związku istniały dwa typy spółdzielni: oszczędnościowo-kredytową oraz
księgarnię spółdzielczą. Spółdzielcza Kasa Nauczycielska powstała w 1935 r.,
głównym inicjatorem zorganizowania Kasy była ówczesna Prezes Ogniska
ZNP w Białej Podlaskiej, Jadwiga Krzowska. Zasadniczym celem Kasy było
niesienie pomocy materialnej nauczycielom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych. W Archiwum Zarządu Głównego ZNP w Warszawie znajduje się pismo od Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego
kierowane do Jadwigi Krzowskiej, Prezesa Ogniska ZNP w Białej Podlaskiej
z dnia 10 maja 1935 r. następującej treści: W załączeniu przesyłamy statut
i instrukcje w sprawie założenia Kasy Nauczycielskiej. Zorganizowana Kasa
winna obejmować działalnością teren Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego 47. W tymże roku nastąpiło umocnienie kasy poprzez
wybór zarządu, jej rejestrację jako jednostki istniejącej prawnie oraz uporządkowanie dokumentacji finansowo-księgowej. Jej rozwój następował dość
szybko, między innymi w wyniku powiększania się członków. Przyznawano
pożyczki, które odgrywały poważną rolę w budżecie każdego członka. W chwili
wybuchu wojny zrzeszała ona 31 nauczycieli 48.
ZNP prowadził też Spółdzielczą Księgarnię Nauczycielską, która powstała
w 1935 r. z inicjatywy dziewięciu nauczycieli. Najważniejszym celem było
zaopatrywanie nauczycieli w dobre książki (głównie książki szkolne) i tanie
(lecz solidne jakościowo) materiały piśmienne. Należy podkreślić duże zaangażowanie członków, a w szczególności Stanisławy Olszewskiej, w działalność i rozwój spółdzielczej Księgarni Nauczycielskiej. W 1939 r. liczyła
19 osób 49. Spółdzielnie podejmowały działalność zgodną z zapotrzebowaniem
środowiska i ułatwiały funkcjonowanie związku.
Arch. ZG ZNP, Sprawozdania statystyczne z działalności oddz. powiatowych
(ognisk) za rok 1937/1938, sygn. 660, Arkusz zbiorczy (wyciąg ze sprawozdań Ognisk), k. 1.
47
Arch. ZG ZNP, zespół ZNP 1905-1939, O BP, sygn. 689, Pismo ZG ZNP
w Warszawie do Prezesa Ogniska ZNP w Białej Podlaskiej sprawie założenia Kasy
Nauczycielskiej z dnia 10 maja 1935 r., k. 1.
48
Arch. ZG ZNP, Sprawozdania statystyczne z działalności oddz. powiatowych
(ognisk) za rok 1937/1938, Sprawozdanie z działalności Ogniska w Białej Podlaskiej
pow. Biała Podlaska okręg lubelski za rok 1937/8, sygn. 660, k. 3.
49
Tamże.
46
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Ważną rolę w działalności organizacji nauczycielskiej spełniały własne wydawnictwa. Oddział Powiatowy ZNP w Białej Podlaskiej był od 1937 r. wydawcą dwutygodnika „Głos Społeczny”. Na treść czasopisma składały się
głównie artykuły dotyczące ówczesnego życia społecznego i politycznego kraju,
a przede wszystkim regionu. Z uwagi na to, że przeznaczone było przede wszystkim dla nauczycieli, wielką wagę przywiązywano do zagadnień oświatowych.
Wśród problemów szkolnych poruszanych w „Głosie Społecznym” najwięcej
miejsca zajmowała tematyka związana z praca nauczyciela i jego społecznowychowawcza funkcją w społeczeństwie. Podkreślano doniosłą rolę szkoły
w kształtowaniu światopoglądu dzieci i młodzieży oraz podnoszenie poziomu
życia kulturalnego społeczeństwa powiatu. Propagowano różnego rodzaju formy pracy pozaszkolnej. Zwracano uwagę na odpowiednią postawę nauczyciela
i jego światopogląd. Był przykładem dobrej redaktorskiej roboty i zaangażowania w sprawy regionu i jego mieszkańców. Autorami artykułów publikowanych
na łamach dwutygodnika byli między innymi miejscowi działacze związkowi.
W działalności socjalnej szczególną wagę przywiązywano do polepszenia
stanu zdrowia nauczycieli. Sanatorium w Zakopanem było pierwszym związkowym zakładem przeciwgruźliczym na świecie zbudowanym ze składek
członków. Było wyposażone w nowoczesny sprzęt i urządzenia lecznicze,
a leczenie trwało od 3 do 6 miesięcy. W okresie międzywojennym leczyło się
w nim ponad 4 tys. nauczycieli chorych na gruźlicę. Prowadzone były również domy wypoczynkowe m.in. w Krynicy i Władysławowie nad Bałtykiem.
W Warszawie wybudowano Dom Nauczyciela, polepszając warunki bytowe
nauczycieli przyjeżdżających do stolicy.
W obliczu narastania niebezpieczeństwa ze strony Niemiec ZNP czynnie
włączył się w przygotowania do obrony kraju. Działalność jego przybierała
różne formy. Między innymi nawiązana została współpraca między ZNP i organizacją paramilitarną Związkiem Strzeleckim, które 9 września 1937 r. złożyły
stosowne oświadczenia uzasadniające zacieśnienie współdziałania50. Inną formą pomocy państwu w dozbrajaniu Armii Polskiej była ofiarność na rzecz
obrony. Oddział Powiatowy był inicjatorem wielu zbiórek dobrowolnych składek na doposażenia wojska, np. w dniu 29 kwietnia 1938 r. z okazji jubileuszu
34 pułku piechoty, Prezydium Oddziału Powiatowego ZNP złożyło na ręce p.
Starosty Bialskiego 1 120 złotych 51. Na uwagę zasługują jeszcze inne formy
ofiarności na rzecz obrony, na przykład w końcowym okresie lat trzydziestych
XX w. ognisko ZNP w Konstantynowie przeprowadziło zbiórki: na Fundusz
Uczczenia XX-lecia Odzyskania Niepodległości, uzyskano 69 zł. 22 gr.; Fundusz Obrony Narodowej – 87 zł.; inne zbiórki (sztandary pułkowe, kopce,
Współpraca Związku Nauczycielstwa Polskiego i Związku Strzeleckiego, „Głos
Społeczny”, nr 17 z 1937 r., s. 3.
51
Dar Z.N.P. na jubileusz 34 P.P., „Głos Społeczny”, nr 9 z 1938 r., s. 7.
50
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pomniki, itp.) – 62 zł. 52 Zbiórki na rzecz obronności państwa były popularne i
dawały znaczne efekty.
Oddzielnego omówienia wymaga działalność ognisko ZNP w Białej Podlaskiej w przededniu II wojny światowej. Według stanu z 1 stycznia 1939 r.
w szkolnictwie w Białej Podlaskiej pracowało 94 nauczycieli, z tego 55, tj.
59% było członkami ZNP 53. Zgodnie z tradycją nauczyciele pracowali społecznie w szkolnych organizacjach młodzieżowych, kółkach artystycznych
i przedmiotowych. Zajmowali się upowszechnieniem oświaty pozaszkolnej
w różnych formach, a także rozwijaniem działalności kulturalnej w społeczeństwie. Świadczy o tym Sprawozdanie z działalności Ogniska ZNP w Białej Podlaskiej za rok 1937/1938, które dostarcza najwięcej informacji dotyczących liczby nauczycieli – członków ZNP zaangażowanych w różnych instytucjach i organizacjach w przededniu II wojny światowej. Obrazuje to tabela nr 4.
Tabela nr 4. Liczba nauczycieli – członków ZNP zaangażowanych w różnych
instytucjach i organizacjach w Białej Podlaskiej w1939 r.
Rodzaj instytucji, nazwa organizacji
1. Biblioteki oświatowe
2. Uniwersytety powszechne i niedzielne
3. Kursy i szkoły dla dorosłych
4. Kursy dla przedpoborowych
5. Świetlice międzyorganizacyjne
6. Kółka rolnicze
7. Koła Gospodyń Wiejskich
8. Koła Młodzieży Wiejskiej: „Siew”
9. Związek Strzelecki
10. Tow. Popierania Budowy Publ. Szkół
Powszechnych
11. Polski Biały Krzyż
12. Polski Czerwony Krzyż
13. Liga Morska i Kolonialna
14. Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgaz.
15. Ochotnicze straże pożarne
16. Polski Związek Zachodni

Liczba
osób
11
9
11
8
16
6
3
9
13
28
4
1
13
15
5
6

W tym w zarządach
2
2
3
2
1
2
9
14
1
1
4
3
2
1

Arch. ZG ZNP, Sprawozdania statystyczne z działalności oddz. powiatowych
(ognisk) za rok 1937/1938, sygn. 660, Sprawozdanie z działalności Ogniska
Konstantynów pow. Biała Podlaska okręg Lublin za rok 1937/8, k. 4.
53
Arch. ZG ZNP, Sprawozdania statystyczne z działalności oddz. powiatowych
(ognisk) za rok 1937/1938, sygn. 660, Sprawozdanie z działalności Ogniska w Białej
Podlaskiej pow. Biała Podlaska okręg lubelski za rok 1937/8, k. 1.
52

90

Dariusz Sikora

17. Związek Pracy Obyw. Kobiet
18. Harcerstwo
19. Organizacje byłych wojskowych
20. Kluby sportowe
21. P.W.K D.O.K.
22. P.K.O. P.

7
5
6
7
2
2

0
2
2
1
1
0

Źródło: Archiwum Zarządu Głównego w Warszawie, sygn. 660, Sprawozdanie
z działalności Ogniska w Białej Podlaskiej pow. Biała Podlaska okręg lubelski za rok
1937/8, k. 3.

Nauczyciele byli inicjatorami, organizatorami życia kulturalno-oświatowego
w najbliższym środowisku. Rozwijali działalność oświatową i kulturalną z dorosłymi i z młodzieżą zrzeszoną w odpowiednich organizacjach. Prowadzili
kursy dokształcające i propagowali czytelnictwo. Ich działalność spotykała się
z pełną akceptacją i uznaniem.
Jak już wspomniano, ważną sferą działalności społecznej nauczycielstwa
związkowego był udział w życiu samorządowym. Stwarzało to możliwość bezpośredniego udziału w rozwiązywaniu spraw związanych ze szkołami i nauczycielami 54. Wielu aktywnych bialskich działaczy ZNP brało udział w pracach
organów i władz samorządowych: Rady gromadzkie – 5 osób; Rady gminne
(wiejskie) – 2 osoby; Rady miejskie – 3 osoby 55. Osoby te były znane
z różnych wcześniejszych dokonań i cieszyły się autorytetem w środowisku.
Ognisko ZNP w Białej Podlaskiej podejmowało wiele jeszcze innych inicjatyw. Prowadzone były różne akcje mające na celu wspieranie wysiłku Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych (TPBPSP) przy
budowie szkół w formie pomocy finansowej. Na przykład w 1938 r. na balu
karnawałowym zebrano 150 zł na szkolne potrzeby 56.
Niniejszy szkic jest próbą zobrazowania dziejów związkowego ruchu nauczycielskiego w powiecie bialskim w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Faktem jest, iż w bogatą historię ZNP na Lubelszczyźnie wpisały się
także ogniwa związkowe działające na terenie powiatu bialskiego. Działalność, zarówno ZPNSP jak i ZNP, koncentrowała się przede wszystkim na
obronie zawodowych interesów nauczycieli; starania o rzeczywiste realizoZob. szersze wiadomości: D. Sikora, Miasto Biała Podlaska w strukturach samorządu terytorialnego w świetle ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie
ustroju samorządu terytorialnego, [w:] Tradycje i współczesność samorządu terytorialnego na południowym Podlasiu, red. R. Dmowski, P. Matusak, Siedlce 2002, s. 57-69.
55
Arch. ZG ZNP, Sprawozdania statystyczne z działalności oddz. Powiatowych
(ognisk) za rok 1937/1938, sygn. 660, Sprawozdanie z działalności Ogniska w Białej
Podlaskiej pow. Biała Podlaska okręg lubelski za rok 1937/8, k. 3.
56
Ognisko Z.N.P. w Białej Podl. członkiem dożywotnim TSBPSP, „Głos Społeczny”,
nr 7 z 1938 r., s. 4.
54
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wanie powszechności i jednolitości nauczania; dalsza konsolidacja ruchu
związkowego i zwiększenie jego liczebności, kształcenie i doskonalenie nauczycieli. Wszystkie te działania, niezależnie od ich oceny, zmieniały obraz
polskiej oświaty. Kończąc należy zaznaczyć, że artykuł nie zamyka tematu,
a być może odkrycie innych źródeł pozwoli na poszerzenie wiadomości
o funkcjonowaniu tej organizacji nauczycielskiej.
Przyczynek do dziejów Związku Nauczycielstwa Polskiego
w powiecie bialskim w latach 1919-1939
Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie dziejów związkowego ruchu nauczycielskiego
w powiecie bialskim w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Związek, zarówno
ZPNSP jak i ZNP, działał w oparciu o statut, który zawierał cel, założenia i charakter
prowadzonej działalności. W miarę upływu czasu dopracował się ustabilizowanych
struktur. Wykreował wielu bardzo aktywnych działaczy skupionych w ogniskach, jak
też w Zarządzie Oddziału ZNP. Wzbogacał dorobek lat ubiegłych, dostosowując
metody do zmieniających się warunków zewnętrznych. Nauczyciele nie ograniczali
się do pracy dydaktyczno-wychowawczej, lecz działali w różnych organizacjach na
rzecz środowiska gminnego i powiatowego. Powiatowa organizacja związkowa rozwiązywała, z różnym skutkiem wiele problemów ogólnych, a także związanych bezpośrednio z pracą szkoły i nauczyciela. ZNP był organizacją autonomiczną, nie związaną z żadną partią polityczną, nie korzystał z dotacji ani fundacji, nie wspierały go
czynniki zewnętrzne.

A contribution to the history of the Polish Teachers' Union
in the Biała Podlaska county in 1919-1939
SUMMARY
The aim of the article is to present the history of the Teacher’s Union movement
in the Bialski county during the interwar period. The association, both ZPNSP and
ZNP, acted on the basis of the statute, which contained the purpose, assumptions and
nature of the conducted activity. Over time, he created more stabilized structures. He
fostered many devoted activists focused in these outbreaks, as well as in the Board of
the PNA. He enriched the achievements of previous years, adapting the methods to
the changing external conditions. Teachers were not limited to didactic and educational work, but acted in various organizations for the benefit of the commune and
county environment. County Union Organization solved various problems with various consequences, as well as directly relating to the work of the school and the teachers. The ZNP was an autonomous organization, not associated with any political party, did not use subsidies or foundations, it was not supported by any external factors.
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Article 7 of the Lublin Uhlans Regiment, about the entertainment and passion of
officers, close links with other organizations, their personal composition (elitism),
imposed and strictly observed organizational framework in the created circle. It
should be included in the history of the 7th Regiment and the history of hunting in the
army. It was written on the basis of archival materials from the Central Military Archives. The circle founded by the commander of the Leonard Łodzia-Michalski's
fence on December 3, 1937, operated until World War II. The composition depicts
a unique form of organization. They are detrimental articles on the specific regulations and statutes, and were implemented and stored by the organization.
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Zarys dziejów Wytwórni Octu i Musztardy w Parczewie
w latach 1965-2010
Wytwórnia Octu i Musztardy w Parczewie to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek tych produktów w Polsce. Celem niniejszego artykułu jest
pierwsza próba zarysowania dziejów tego istotnego w regionie zakładu: jego
powstania, działalności, rozwoju asortymentu, wielkości produkcji oraz trudności ekonomicznych w okresie przemian ustrojowych w pierwszej połowie
lat 90. XX wieku, które zakończyły się prywatyzacją tego przedsiębiorstwa.
Wytwórnia powstała jako przedsiębiorstwo państwowe. Oficjalnie nastąpiło to w wyniku uchwały nr 133 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej
w Parczewie z dnia 9 XII 1965 r. Uchwała określiła wytwórnię jako „przedsiębiorstwo w budowie” 1. Wnioskodawcą był Zdzisław Abramiuk, kierownik
Wydziału Przemysłu i Handlu PPRN w Parczewie. Zakład podlegał PPRN
i jednocześnie Wojewódzkiemu Centrum Przemysłu Owocowo-Warzywnego
w Lublinie 2.
Organizacja zakładu, który ulokowano przy ulicy Tartacznej 1, trwała 4 la3
ta . Produkcja ruszyła w 1969 r. 4, i to ta data uważana jest za początek Wytwórni Octu i Musztardy 5. Początkowo nazywała się ona Fabryką Octu i Musztardy,
potem Zakładem Wytwórczym Octu i Musztardy, następnie Oddziałem Wytwórni Octu i Musztardy, by w 1978 r. (dokładnie 31 grudnia 1977 r.) uzyskać
ostateczną nazwę – Wytwórnia Octu i Musztardy6.
Najpierw zakład podlegał Wojewódzkiemu Zjednoczeniu Przedsiębiorstw
Państwowego Przemysłu Terenowego w Lublinie, a branżowo – OgólnobranżoArchiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim (dalej: APL
O/R), Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Parczewie, sygn. 722, brak numeracji.
2
Tamże.
3
APL O/R, Wytwórnia Octu i Musztardy w Parczewie (dalej: WOiM), sygn. 1, s. 1-2.
4
Tamże.
5
http://womparczew.pl/index.php/o-firmie (dostęp: 10 czerwca 2017 r.).
6
APL O/R, WOiM, sygn. 2, s. 146.
1
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wemu Zjednoczeniu Wiodącemu Produkcji Octu i Musztardy w Poznaniu. W wyniku reorganizacji 1 I 1976 r. został podporządkowany Lubelskiemu Zakładowi
Przemysłu Spirytusowego i Drożdżowego „Polmos” 7. Zakład funkcjonował
kolejno w strukturach Państwowego Przemysłu Terenowego, Lubelskich Zakładów Przemysłu Owocowo-Warzywnego (od 1979), Lubelskich Zakładów
Przemysłu Spirytusowego i Drożdżowego Polmos, wreszcie Kombinatu Przemysłowo-Rolnego „Fructopol” w Lublinie (od 1981r.) 8.
Pierwszym dyrektorem był Sylwester Starengowski 9. W 1971 r., trzecim roku istnienia zakładu, wyprodukował on 4,5 miliona litrów octu 6procentowego, 2,7 miliona litrów octu 10-procentowego i 600 ton wszystkich
rodzajów musztardy 10. W tym samym 1971 r. wykonane zostało ogrodzenie
fabryki 11.
Jeśli chodzi o asortyment, w 1972 r. w parczewskim zakładzie produkowane były: ocet
6-procentowy w butelce, ocet 10-procentowy w butelce, ocet 10-procentowy luzem,
musztardy kremska, sarepska i stołowa;
wszystkie o pojemności o 200 gramów, sarepska i stołowa także o pojemności większej – 1000 gramów 12.
W marcu 1973 r. wśród zapasów materiałowych fabryki wymienione są: transportery
monopolowe, transportery musztardowe,
butelki monopolowe, szklanki musztardowe,
słoje musztardowe, sól, cukier, mączka gorczycy czarnej, mączka gorczycy żółtej, opaski do muszMusztarda STOŁOWA 1970 r.
tardy, glikoza
krystaliczna, przyprawy do
musztardy,
soda kaustyczna, etykiety do musztardy, etykiety do octu, klej, wieczka do
szklanek, wieczka do słojów, kapsle do butelek, cynamon, rudmet, matrofos,
etykiety na ocet z kwasu octowego, żywica piwowarska, bentonit, pożywka i
celuloza 13.
W dokumentach z omawianego okresu zwraca się uwagę na zależność poTamże, sygn. 7, str. 2
http://www.baza-firm.com.pl/spożywcze-artykuły-dodatki-przyprawy/ parczew/ wytwórnia-octu-i-musztardy-w-parczewie-sp-z-oo/pl/33016.html (dostęp: 10 czerwca 2017 r.).
9
APL O/R, WOiM, sygn. 20, s. 29
10
Tamże, sygn. 7, s. 3.
11
Tamże, sygn. 8, s. 41.
12
Tamże, sygn. 8, s. 15
13
Tamże, sygn. 8, s. 104.
7
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pytu, a za nim ilości sprzedanych produktów, od urodzaju na warzywa, a jeszcze bardziej na grzyby. Urodzaj na grzyby w latach 1972/1973 spowodował
większą sprzedaż octu. Z kolei w sezonie 1974/75 sprzedaż octu spadła.
W tym samym sezonie wzrosła za to sprzedaż musztardy 14.
Ocet w parczewskiej wytwórni był w latach 70. XX w. wytwarzany dwiema metodami – wiórową w generatorach oraz bezwiórową w acetatorach 15.
Rozlewanie wyglądało w ten sposób, że najpierw butelki były pobierane
z transporterów na koło zdawcze, skąd transporterem płytkowym podawane
są do myjki, a z myjki do prześwietlarki, rozlewaczki, kapslownicy, etykieciarki aż do stołu zbiorczego. Tam pracownice pakowały butelki z octem do
transporterów i przekazywały wyrób do magazynu 16.
W 1975 r. w zakładzie pracowało około 90 osób. Załoga była stosunkowo
młoda, przeciętny wiek wynosił 33 lata, staż – 7 lat. Praca odbywała się na
dwie zmiany, w okresie letnim – trzy 17. Jeśli chodzi o strukturę organizacyjną
zakładu w omawianym okresie, dzielił się on na: sekcję do spraw pracowniczych, dział techniczno-produkcyjny, dział zaopatrzenia, zbytu i transportu
oraz dział ekonomiczno-księgowy i laboratorium18.
Wśród problemów, z którymi borykała się parczewska fabryka w latach
siedemdziesiątych ubiegłego wieku, należy wymienić przerwy w dostawach
prądu, a także dość częste wypadki pracowników 19. Nie było natomiast problemów z wodą potrzebną do produkcji, gdyż fabryka miała własną studnię
o wydajności 21 tysięcy litrów na godzinę 20.
Sprzęt używany w zakładzie był w większości produkcji krajowej. Wyjątek stanowiły dwa generatory, rozlewaczka i kapslownica, które pochodziły
z RFN 21. Jak już wcześniejszej wspominano, w drugiej połowie lat 70. XX w.
wytwórnia zmieniała przynależność do większych struktur przemysłowych
i uzyskała dzisiejszą nazwę. W tym czasie znacznie rozszerzył się geograficzny zasięg przodujących parczewskich produktów. Przed reformą administracyjną z 1975 r. zakład sprzedawał swoje artykuły na terenie ówczesnego województwa lubelskiego. Po 1975 r. zaczął je sprzedawać dodatkowo w Łosicach i Siedlcach oraz okolicach tych miast22. Produkowany ocet w tym okresie w 94% trafiał na rynek, natomiast pozostałe 6% było sprzedawane do inTamże, sygn. 7, s. 3.
Tamże, sygn. 7, s. 2.
16
Tamże, sygn. 2, s. 30.
17
Tamże, sygn. 2, s. 82.
18
Tamże, sygn. 2, s. 30.
19
Tamże, sygn. 2, s. 1-4.
20
Tamże, sygn. 7, s. 2.
21
Tamże.
22
Tamże.
14
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nych zakładów 23.

Wytwórnia Octu i Musztardy w Parczewie.

23

Tamże.
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W okresie tzw. „karnawału „Solidarności” (1980-1981) w Wytwórni Octu
i Musztardy w Parczewie istniała komisja zakładowa NSZZ „Solidarność”.
Z 70 osób pracujących wówczas w zakładzie należało do niej aż 66, czyli
zdecydowana większość załogi 24. Do kierownictwa komisji zakładowej należeli: Ignacy Bartosiewicz, Krystyna Gerej, Tadeusz Korybski, Józef Maliszewski, Stefania Stacharska, Jerzy Szajda, Grzegorz Szczygielski, Wiesława
Tracz. W Komisji Rewizyjnej znaleźli się Zygmunt Bącławek, Danuta Ciołek
i Marek Oleszczuk. 26 II 1981 roku w spotkaniu wszystkich komisji zakładowych i komitetów założycielskich NSZZ „Solidarność” z Parczewa wytwórnię reprezentowali Ignacy Bartosiewicz i Grzegorz Szczygielski 25. Podobnie
jak w całym kraju, związek został w stanie wojennym zawieszony w grudniu
1981 r., a potem zdelegalizowany w październiku 1982 r. Co ciekawe, przejęcie dokumentów i konta związku w Wytwórni nastąpiło dopiero w 1986 r. 26
Podobnie jak w innych zakładach w okresie komunizmu, także w Wytwórni Octu i Musztardy w Parczewie istniała komórka rządzącej partii komunistycznej – Podstawowa Organizacja Partyjna (POP) Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej. Pod koniec 1984 r. było to 9 osób na 66 pracowników,
w tym 3 na 49 robotników, 6 na 17 pracowników umysłowych. Dwa lata później było to znowu 9 osób, tyle że na 67 pracowników, w tym 3 na 49 robotników, 6 na 18 pracowników umysłowych. W sumie stanowiło to około 13,5%
załogi. Był to typowy poziom upartyjnienia dla zakładu przemysłowego. Co
ciekawe, spośród owych 9 osób, nie było ani jednej poniżej 30 roku życia 27.
Lata 80. XX w. są okresem, z którego nie zachowało się wiele dokumentów przedsiębiorstwa. Szczególnie dotyczy to lat 1980-1987.
W 1987 r. w spisie surowców i materiałów wymienione zostały: mączka
gorczycy białej, mączka gorczycy czarnej, sól, cukier, glukoza, przyprawy do
musztardy, pożywka, spirytus, kapsle, wieczka do słoików, etykiety do musztardy, etykiety do octu, klej, soda kaustyczna, rumil, bentonit, słoiki do musztardy, butelki monopolowe, węgiel, paliwo płynne, transportery monopolowe,
transportery druciane28. Rozważano pomysł kupna sprzętu z Jugosławii,
z firmy „Jedinstwo”. Pomysł ten pojawił się po powrocie przedstawiciela zaE. Wilkowski, Solidarność na terenie województwa bialskopodlaskiego w latach
1980-1989, Biała Podlaska 2013, s. 300.
25
Tamże.
26
Tamże, sygn. 3, s. 3.
27
Produkcja
octu. Zjednoczonej Partii Robotniczej
APL O/R, Komitet Miejsko-Gminny
Polskiej
w Parczewie, sygn.16, brak numeracji.
28
APL O/R, WOiM, sygn. 3, s. 29.
24
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kładu z ogólnopolskiego zjazdu producentów octu i musztardy, który odbył się
w dniach 11-12 marca 1987 r. w Wałbrzychu. Przełom lat 80. i 90. był okresem
powtarzających się regularnie zjazdów przedstawicieli branży. Uczestniczyli
w niej też delegaci z Wytwórni Octu i Musztardy w Parczewie 29.
W latach 80. rozszerzeniu uległ asortyment zakładu. Do produkcji octu
i musztardy dołączono jeszcze jeden produkt – majonez. Innym rozszerzeniem asortymentu było rozpoczęcie produkcji jeszcze jednego, poza kremską,
sarepską i stołową, rodzaju musztardy – delikatesowej.
W 1990 r. nastąpiła zmiana statusu Wytwórni Octu i Musztardy w Parczewie związana z transformacją ustrojową i związanymi z tym przemianami.
Kombinat Rolno-Przemysłowy „Fructopol”, któremu wytwórnia podlegała,
uległ podziałowi. Wydane zostało w związku z tym zarządzenie wojewody
lubelskiego, które stanowiło swoisty ponowny akt założycielski. W paragrafie
5 wymieniony został zakres działalności: „a) kontraktacja i skup owoców
i warzyw, b) produkcja octu, musztardy, majonezu i innych wyrobów spożywczych, c) prowadzenie działalności handlowej na rynek krajowy i eksport,
d) wykonanie usług w zakresie prowadzonej działalności”. Odtąd zakład miał
być samodzielną jednostką, nie należącą do większego zrzeszenia. Jako
przedsiębiorstwo państwowe miało podlegać jedynie nadzorowi wojewody.
Zmiana ta weszła w życie 1 maja 1990 r.30
Zmiany w kraju wpłynęły też na wytwórnię w inny sposób. Odtworzona
została mianowicie zakładowa „Solidarność”. Powstał też samorząd pracowniczy. Powołano go w tym samym 1990 r. 31 Powstała rada pracownicza powoływana w wyborach. W ważniejszych sprawach zwoływane były od tej pory
ogólne zebrania załogi.
Na progu lat 90. zakład potrafił on utrzymywać stosunkowo konkurencyjne ceny wyrobów. Pod koniec sierpnia 1991 r. musztarda kremska kosztowała
(ceny sprzed denominacji złotego) 1150 ówczesnych zł, musztarda delikatesowa – 1100 zł, musztarda stołowa – również 1100 zł, musztarda sarepska –
1150 zł. Musztarda z innych zakładów o takiej samej pojemności (200 gramów) kosztowała w tym czasie na ogół 1200-1300 a nawet 1400 zł. 32 W 1991 r.
wyprodukowano 2495000 l octu 15-procentowego, który sprzedano za
9235000000 zł, 1330 ton musztardy, którą sprzedano za 7484000000 zł, oraz
96 ton majonezu, który sprzedano za 1440000000 zł.33
Powoli jednak zaczynały się pojawiać trudności. Już w tym samym 1991 r.

Tamże, sygn. 11.
Tamże, sygn. 1, s. 3-4.
31
Tamże, sygn. 4.
32
Tamże sygn. 11, s. 16.
33
Tamże, sygn. 10, s. 5.
29
30
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zaciągnięty został kredyt z Banku Gospodarki Żywnościowej 34. Problemem
był, chociażby, stanowiący w tym okresie poważny kłopot dla wielu firm tak
zwany popiwek, czyli podatek od wzrostu płac pracowników. W dokumentach
z tego okresu pojawiają się opinie, że był on w tym czasie wytwórni niesprawiedliwie naliczony 35. Oprócz tego przedsiębiorstwo płaciło podatek dochodowy, opłacało Państwowy Fundusz Ochrony Niepełnosprawnych, ponadto
jako przedsiębiorstwo państwowe dywidendę i prowizję z zysku 36.
Problemy nasiliły się w 1992 r. Już w styczniu podniesiono cenę dla odbiorców kupujących mniej niż 500 sztuk wyrobów, a w maju tego samego
roku w ogóle zrezygnowano z takiej sprzedaży 37. Była to próba zmotywowania nabywców do kupowania dużych partii towarów. Z drugiej strony obniżona została cena majonezu dla zwiększenia konkurencyjności 38. Rok 1992
przyniósł ze sobą spadek sprzedaży. Szczególnie dotyczyło to musztardy.
Było to związane z pojawianiem się na rynku nowych firm ją produkujących.
Spadek sprzedaży dotyczył także majonezu i octu. W przypadku octu sporym
problemem była nielegalna, pokątna sprzedaż taniego octu z esencji octowej.
Był on niebezpieczny i dlatego zakazany przez Główny Inspektorat Sanitarny,
jednak pomimo tego był na początku lat 90. kupowany. Temat octu z esencji
był poruszany na wspominanych wyżej zjazdach producentów octu 39. Jednakże to właśnie ocet dawał wytwórni największe zyski.
Pomimo trudności, w roku 1992 miało miejsce sporo inwestycji i zakupów. Zakończono prace przy studni głębinowej i rurociągu, zbiornikach wody,
tzw. basenach, a także kontynuowane były prace przy hydroforni 40. Zrobione
zostały też: remont hali rozcieńczalni, droga dojazdowa do szachtu nr 4 oraz
okratowanie budynku księgowości 41. Kupiono etykieciarkę, telefaks, kserokopiarkę, samochód marki Nysa, foliarkę, tunel grzewczy, maszynę do pisania 42, rozlewaczkę do octu, pompę jednośrubową 40-PSR, dozownik do
musztardy
i majonezu, ponadto wymieniono łańcuchy w przenośnikach opakowań 43.
W roku 1992 r. zaczęto się zastanawiać nad wprowadzeniem do składu musztardy, a zwłaszcza majonezu, konserwantów dla uzyskania większej trwałości.
Rok 1993 był dla Wytwórni Octu i Musztardy w Parczewie najcięższy. Nastąpiło apogeum problemów i zagrożenie dla samego istnienia zakładu. Miał
34

Tamże.

Tamże, s. 6.
36
Tamże, s. 8.
37
Tamże, sygn. 3, s. 87.
38
Tamże, s. 88
39
Tamże, sygn. 4, s. 16.
40
Tamże, sygn. 10, s. 24.
41
Tamże, s. 6.
42
Tamże, s. 28.
43
Tamże, s. 6.
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miejsce poważny spadek sprzedaży, a także powiększyły się problemy z płaceniem popiwku oraz ze ściąganiem należności od ociągających się z płaceniem kontrahentów. 25 maja 1993 r. doszło do specjalnego spotkania kierownictwa zakładu z załogą służącemu omówieniu problemów44. 16 sierpnia 1993 r.
wysłano do wojewody pismo, w którym przedstawiony został program naprawczy. Zawierał on takie działania jak wstrzymanie zakupów inwestycyjnych, niepodejmowanie prac remontowych, poza takimi, które związane były
z awariami, wstrzymanie podwyżek, maksymalizację produkcji octu, skupowanie butelek na ocet dla oszczędności, ograniczanie podnoszenia cen dla
większej konkurencyjności, niesprzedawanie towarów kontrahentom zalegającym z płaceniem za nie, wreszcie zwrócenie się z prośbą o odroczenie spłaty popiwku 45. Do tych działań dołączyło jeszcze ograniczenie pracy do jednej
zmiany i obniżenie pensji. Uzgodniono z Urzędem Skarbowym odroczenie
spłaty popiwku w zamian za kupno młynu do odolejania gorczycy. Ponadto
pracę na 9 miesięcy ograniczono do jednej zmiany i obniżono pensje 46. Starano się też wymusić większą solidność kontrahentów. Nie było to jednak proste. Doszło do tego, że na jednym z posiedzeń Rady Pracowniczej ktoś rzucił
pomysł, by wobec nieskuteczności ściągania należności drogą sądową skorzystać z usług... grupy detektywistycznej 47.
Ostatecznie jednak Wytwórni Octu i Musztardy w Parczewie udało się
przetrwać ten najgorszy okres. W roku 1994 sytuacja wróciła do normy. Znowu skupiono się na „zwyczajnych” problemach. Zaczęto mówić o potrzebie
remontu dachu fabryki. Pojawił się pomysł, by rozszerzyć asortyment o kolejny produkt – keczup 48. W roku 1995 zakładowa „Solidarność” zgłosiła postulaty, by zawiesić akord, ustalić tabele źródłowe, podnieść wynagrodzenia za
godziny nocne oraz dokonać wypłat nagród jubileuszowych 49. W tym samym
1995 r. zaczęła obowiązywać norma odnośnie wiórek z gorczycy, z której
wytwarzano musztardę 50. W roku 1996 po raz pierwszy pojawił się pomysł
rozpoczęcia produkcji musztardy chrzanowej. Został on wiele lat później
zrealizowany. Był też pomysł na musztardę papryczną 51. W 1997 r. wśród
inwestycji można wymienić montaż wentylatorów w hali fermentacji i hali
produkcji musztardy, pomalowanie tej pierwszej, wymianę łańcuchów
w transporterze skrzynek z metalowych na plastikowe, które mniej hałasowały.
Rok 1996 postawił na porządku dziennym inną kwestię. Otóż zakład znaTamże, sygn. 10, s. 32.
Tamże, s. 34.
46
Tamże, s. 44.
47
Tamże, s. 38.
48
Tamże, s. 44.
49
Tamże, s. 50.
50
Tamże, sygn. 3, s. 112.
51
Tamże, sygn. 10, s. 65.
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lazł się w gronie przedsiębiorstw państwowych przeznaczonych do prywatyzacji. Pozostawała jednak kwestia formy tej prywatyzacji. W przypadku Wytwórni Octu i Musztardy były 3 warianty: 1) sprzedaż przedsiębiorstwa;
2) wniesienie go do spółki; 3) oddanie do odpłatnego korzystania. Skłaniano
się ku wariantowi drugiemu. Trwały intensywne dyskusje pracowników
i członków kierownictwa zakładu 52. Na zebraniu ogólnym załogi z 24 maja
1997 r. powrócił temat przyszłej prywatyzacji i jej formy. Rozdawano imienne
kartki z pytaniem o wybór rodzaju prywatyzacji. Dyrektor mówił, że widzi
możliwości spółki z załogą, ale z inwestorem 53. 31 grudnia 1997 roku z funkcji dyrektora zrezygnował Jerzy Chilimoniuk. Zastąpił go Wiesław
czyk 54. 19 stycznia 1998 roku podczas zebrania przyjęto uchwałę o przystąpieniu do prywatyzacji zakładu poprzez utworzenie spółki z udziałem załogi oraz
wzięcie zakładu w leasing 55. W czerwcu 1998 r. wojewoda bialskopodlaski
powołał komisję w sprawie wyceny firmy. Na inwestora zgłosiły się 2 podmioty: osoba fizyczna, która chciała nabyć 51% udziału i zobowiązywała się, że
będzie brała 60 ton musztardy miesięcznie, oraz firma „Eldorado”, której właściciele zapewniali o swoich kontaktach z hurtowniami w Częstochowie i Białymstoku. 28 sierpnia 1998 r. podjęta została decyzja o odrzuceniu pierwszej
oferty i przyjęciu drugiej. Po podjęciu decyzji nieoczekiwanie „Eldorado” wycofało się 56.
W 1998 r. asortyment Wytwórni Octu i Musztardy uległ rozszerzeniu. Zaczęto wytwarzać keczup 57. Przez pewien czas w drugiej połowie lat 90 wytwarzany był też nowy rodzaj musztardy – musztarda grillowa. Z kwietnia
1998 r. pochodzi dokument o normach dotyczących jej wytwarzania58.
Z czasem jednak przestała być produkowana. W ostatnich latach wprowadzone zostały do sprzedaży dwa nowe rodzaje musztardy – chrzanowa i miodowa. Dla wszystkich rodzajów musztard wprowadzone zostały nowe słoiki.
Także ocet zyskał nowe butelki.
W drugiej połowie lat 90. i na początku XXI w. nastąpił spadek ilości osób
zatrudnionych w wytwórni. W latach 1996-1997 było ich około 62, w latach
1998-1999 liczba wahała się od 56 do 57, w 2001 r. były zatrudnione 54 osoby, w 2001 – 54, od 2002 r. jest to czterdzieści kilka osób 59. W 1998 r. w wytwórni zatrudnieni byli: dyrektor, szef produkcji, specjalista do spraw utrzyTamże, s. 63.
Tamże, s. 66.
54
Tamże, s. 130.
55
Tamże, s. 133.
56
Tamże, s. 136.
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http://www.dziennikwschodni.pl/magazyn/slowency-wzieli-sie-za-ocet-i-musztarde
-sarepska-z-parczewa,n,1000134056.html (dostęp: 26 października 2017 r.).
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mania ruchu, główny księgowy, specjalista do spraw administracji, kadr i BHP,
główny mechanik, kierownik działu zaopatrzenia i zbytu, starszy mistrz produkcji musztardy; pracownicy administracyjno-biurowi: księgowy, specjalista
do spraw handlowych, specjalista do spraw kontroli jakości, magazynier;
pracownicy na stanowiskach roboczych: monter maszyn i urządzeń, konserwator-elektryk, sprzątaczka, pracownik transportowo-magazynowy, aparatowy linii rozlewniczej, aparatowy produkcji octu, aparatowy produkcji musztardy, palacz centralnego ogrzewania, aparatowy odolejania gorczycy 60.
6 grudnia 1999 r. zorganizowane zostało w wytwórni referendum w sprawie
utworzenia spółki pracowniczej 61, zaś 12 października 2000 r. miała miejsce prezentacja Władysława Szczygielskiego, właściciela firmy „Elpar” z Parczewa –
kolejnego kandydata na inwestora zewnętrznego 62.
Na przełomie XX i XXI wieku ustanowiony został w wytwórni zarząd
komisaryczny. 22 maja 2003 roku doszło do spotkania załogi z zarządcą komisarycznym fabryki. Po dyskusji wnioski były następujące: 1) dopóki nie ma
nacisku odgórnego, zakład powinien pozostać państwowym; 2) należy rozwiązać poprzednią spółkę i odzyskać pieniądze; 3) pracownicy nie chcą prywatyzacji 63.
W roku 2004 pojawili się nowi potencjalni inwestorzy. Zainteresowanie
wyrazili M. Mazurek i Jarosław Kmieć oraz Gospodarstwo Pomocnicze przy
Opatrzności Bożej, którego przedstawicielem był ksiądz Andrzej Biernat.
19 kwietnia 2004 r. doszło do zebrania załogi w tej sprawie i głosowania. Za
pierwszą opcją zagłosowała tylko 1 osoba, natomiast za Gospodarstwem Pomocniczym przy Opatrzności Bożej – 33 64. Ponadto na zebraniu załoga wyraziła opinię, że nadal należy szukać dodatkowych inwestorów.
Wcześniej, bo 30 marca 2004 roku, doszło w zakładzie do referendum
w sprawie prywatyzacji. Pytanie w referendum brzmiało: „Czy jesteś za prywatyzacją przedsiębiorstwa na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r.
o komercjalizacji i prywatyzacji polegającej na oddaniu przedsiębiorstwa do
odpłatnego korzystania przez spółkę, w której udział będzie miało ponad 50%
pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie?” 65
Prywatyzacja większości udziałów zakładu nastąpiła ostatecznie w 2010
roku. 22 grudnia 2010 r. Minister Skarbu Państwa sprzedał 12.750 z 15.000
udziałów słoweńskiej firmie Apis-Vita (właściciel: Matej Hojnik), która za 85
procent akcji zapłaciła 2,2 mln zł. Pozostałe 15 procent udziałów zostało bezTamże, sygn. 3, s. 129.
Tamże, sygn. 10, s. 149.
62
Tamże, s. 154.
63
Tamże, s. 163.
64
Tamże, s. 165.
65
Tamże, sygn. 3, s. 165.
60
61
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płatnie przekazane osobom uprawnionym, czyli zatrudnionym i byłym pracownikom parczewskiej octowni. W sumie było to 66 osób 66. Rozpoczął się nowy
okres funkcjonowania Wytwórni Octu i Musztardy w Parczewie Sp. z o.o.
Zarys dziejów Wytwórni Octu i Musztardy w Parczewie
w latach 1965-2010
STRESZCZENIE
Artykuł jest zarysem dziejów Wytwórni Octu i Musztardy w Parczewie. Opisuje
założenie przedsiębiorstwa, a potem jego działalność, rozwój asortymentu, wielkość
produkcji w wybranych momentach, przemiany techniczne, generalnie problemy
i sukcesy fabryki przez cały okres istnienia. Opisuje trudności ekonomiczne zakładu
w okresie przemian ustrojowych w pierwszej połowie lat 90. XX wieku i zawirowania
związane z jego prywatyzacją. Poruszony jest też wątek działalności związkowej i jej
wpływu na działania zakładu.

Outline of the history of the Vinegar Plant/manufactory and Mustard in Parczew
between 1965-2010
SUMMARY
The article is an outline of the history of Wytwórnia Octu i Mustard w Parczewie.
It describes the founding of the company, its activity, product development, the volume of production at selected moments, technical changes, and the general problems
and successes of the factory throughout its existence. The article describes the economic difficulties of the plant during the political transformation in the first half of
the 1990s and the turmoil connected with its privatization. The subject of union activity and its impact on the plant's operations is also discussed.

66

http://www.dziennikwschodni.pl/magazyn/slowency-wzieli-sie-za-ocet-i-musztarde
-sarepska-z-parczewa,n,1000134056.html (stan z 26 października 2017 roku).
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Kształtowanie się pomocy państwa na tle
art. 9 ust 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów, na przykładzie osób uprawnionych
z Gminy Miejskiej Biała Podlaska
Prace nad znowelizowaniem art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks
karny (Dz.U. z 2016 poz. 1137 t.j. ze zm.), przyczyniły się do tego, że coraz
więcej osób sięga również do zapisów ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2017 poz. 489 t.j. ze zm.),
nawet, jeżeli problem niealimentacji ich bezpośrednio nie dotyczy. Jak można
przeczytać na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: „nowe rozwiązania mają
umożliwić skuteczne egzekwowanie obowiązku alimentacyjnego”1. Na ile
skuteczne okażą się rozwiązania w ostatecznym kształcie, dowiemy się dopiero jak nowelizowany przepis zacznie obowiązywać. Warto jednak zwrócić
uwagę, na inne zapisy ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
które wzbudzają tyleż samo emocji, co uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego. Emocji wśród osób uprawnionych do alimentów, dlatego też istotą
niniejszych rozważań jest przedstawienie problemu, z którymi borykają się
osoby uprawnione do alimentów zamieszkujące na terenie Gminy Miejskiej
Biała Podlaska.
Z uwagi na fakt, że tematy dotyczące alimentów oscylują wokoło jednej
grupy adresatów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
tj. dłużników alimentacyjnych, w niniejszej publikacji zostanie przybliżony
temat dotyczący części drugiej grupy adresatów tj. uprawnionych do alimentów. Dlaczego skupiam się na tym obszarze? Przede wszystkim, dlatego, że
dotychczas wydane publikacje zajmujące się tematyką alimentów skupiają się
głównie na problemie niealimentacji, na skutecznych sposobach realizowania
obowiązku alimentacyjnego, na egzekwowaniu zwrotu organowi właściwemu
Ministerstwo Sprawiedliwości: https://ms.gov.pl/pl/informacje/news, 8930, skuteczne-egzekwowanie-alimentow.html#prettyPhoto, (dostęp: 23.01.2017).
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wierzyciela należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej do alimentów oraz przede wszystkim, dlatego,
że nawet, jeżeli problem osób uprawnionych do alimentów został dostrzeżony, nikt nie podjął się zbadania skali tego problemu w odniesieniu do osób
uprawnionych zamieszkujących w Gminie Miejskiej Biała Podlaska.
Nie uważam za konieczne rozwodzenie się nad instytucją dłużnika
alimentacyjnego, ograniczając się jedynie do przypomnienia, kim jest dłużnik
alimentacyjny, nie wgłębiając się również w okoliczności faktyczne i prawne,
które miały wpływ na to, że stał się m.in. adresatem ustawy o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów, gdyż nie jest to tematem niniejszych
rozważań. Artykuł 2 pkt 3 ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów,
wskazuje, że dłużnikiem alimentacyjnym jest osoba zobowiązana do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, przeciwko której egzekucja
okazała się bezskuteczna.
Koniecznym jest natomiast skupienie się na instytucji osoby uprawnionej,
którą w świetle art. 2 pkt 11 ustawy jest osoba uprawniona do alimentów od
rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego
przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.
Cel uchwalenia oraz treść ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jest konsekwencją konstytucyjnych obowiązków Państwa wynikających
z przyjęcia w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasady pomocniczości, jako
zasady ustroju państwa polskiego. Z kolei głosy tych, do których adresowana jest
ta ustawa, podnoszą, że narusza ona zasadę sprawiedliwości społecznej.
Zasada pomocniczości oznacza, że każda instytucja powinna pospieszyć
na pomoc innej, niepotrafiącej wypełniać swego zadania, pomoc powinna być
świadczona tak, żeby wzmacniać potencjał oraz autonomię odbiorcy2. Rola
państwa ma charakter komplementarny, wspierający siły własne małżonków,
rodziców, wyrównując szanse życiowe, pobudzający inicjatywę jednostki
i grup społecznych dla tworzenia warunków sprzyjających egzystencji rodziny lub pomocy w sytuacjach trudnych 3.
W tym konkretnym przypadku zasada pomocniczości uaktywnia się w sytuacji, gdy organy państwa na podstawie przepisów prawa cywilnego nie są
w stanie doprowadzić do realizowania przez obywateli prawomocnych orzeczeń sądów zasądzających alimenty.
W art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
ustanowiono: „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.” Zdaniem
L. Garlickiego stwierdzenie to wydaje się nawiązywać do spotykanej w ustaZ. Woźniak, Organizacje pozarządowe w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego [w:] Aktywność obywatelska w rozwoju społeczności lokalnej. Od komunikacji do współpracy, red. M. Warowicki, Z. Woźniak, Warszawa 2001, s. 8.
3
T. Smyczyński, Ochrona rodziny w Konstytucji RP, PiP 1994/2/4-11 s. 9.
2
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wodawstwie konstytucyjnym niektórych państw zasady państwa socjalnego,
to jest państwa, które ma pewne zobowiązania w stosunku do obywateli, państwa, które ma być do pewnego stopnia opiekuńcze 4. Do jakiego stopnia państwo ma być opiekuńcze w stosunku do beneficjentów świadczeń z funduszu
alimentacyjnego? Jak dalece beneficjent świadczeń z funduszu alimentacyjnego ma ponosić odpowiedzialność za swój los? Zdaniem Z. Ziembińskiego
wszelkie merytoryczne dyskusje nad sprawiedliwością muszą się odwoływać
do określonych założeń aksjologicznych 5.
Wgłębiając się w przesłanki, od których spełnienia zależy uzyskanie
świadczeń z funduszu alimentacyjnego, można się pokusić o stwierdzenie, że
nie były one poddane szczegółowej analizie. Czy sprawiedliwym można nazwać państwo, które nie potrafi rozwiązać problemu aktywizacji dłużników
alimentacyjnych wprowadzając natomiast do ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów regulację mówiącą o tym, że w sytuacji gdy dochód na osobę w rodzinie przekroczy 725,00 zł świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie będą przyznane?
Czy sprawiedliwym można nazwać państwo, które na gruncie przepisów
prawa cywilnego orzeka o obowiązku świadczeń alimentacyjnych względem
dziecka w określonej wysokości, jednak na gruncie przepisów prawa administracyjnego ustala, że świadczenia z funduszu alimentacyjnego na rzecz tego
dziecka się nie należą?
Podkreślić należy, że nierzadko między wydaniem orzeczenia przez Sąd,
a wydaniem decyzji ustalającej prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego nie minie nawet rok. W wielu przypadkach sytuacja materialna przedstawiciela ustawowego osoby uprawnionej do alimentów nie ulega polepszeniu, można by rzec, że z każdym miesiącem bezskutecznej próby wyegzekwowania zasądzonych alimentów, sytuacja się pogarsza. Rosnący dług alimentacyjny to niezaspokojone kumulujące się potrzeby uprawnionego do
alimentów. Słusznie podkreślał B. Jastrzębski, że w demokratycznym państwie prawa i sprawiedliwości społecznej, kiedy socjalna i prawna sprawiedliwość zostaje zagrożona, obywatel lub grupa społeczna powinni mieć prawo
wzywać państwo o pomoc 6.
O taką pomoc Państwo jest właśnie wzywane przez osoby, na rzecz, których
zasądzono alimenty, i którym organy państwa na podstawie przepisów prawa
cywilnego nie są wstanie pomóc w wyegzekwowaniu tych alimentów z uwagi
na fakt, że osoba zobowiązana do alimentów uchyla się od tego obowiązku.
Rozwodząc się nad tematem, wskazanym jest skupić się na przesłankach,
od których zależy, czy uprawniony do alimentów, któremu organ egzekucyjny
L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne - zarys wykładu, Warszawa 2004, s. 66.
Z. Ziembiński, Sprawiedliwość społeczna jako pojęcie prawne, Warszawa 1996, s. 18.
6
B. Jastrzębski, Ustrojowe zasady demokratycznego państwa prawa – dylematy
i mity, Olsztyn 2003, s. 103.
4
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nie był w stanie pomóc w wyegzekwowaniu alimentów, otrzyma tę pomoc od
Państwa.
Z powyżej przytoczonych definicji zarówno dłużnika alimentacyjnego, jak
i osoby uprawnionej, wyłania się pierwsza obligatoryjna przesłanka nabywania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, o której mowa w art.
3 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – bezskuteczna egzekucja. Egzekucja w wyniku której w okresie ostatnich dwóch
miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.
Jednakże zasadnym jest zatrzymanie się w tym miejscu celem wyliczenia
szeregu czynności, jakie osoba uprawniona do alimentów bądź jej przedstawiciel ustawowy musi podjąć, by móc przed organem administracji
publicznej udokumentować fakt zaistnienia bezskutecznej egzekucji. To nie
tylko, jak wydawać by się mogło, złożenie podania u organu prowadzącego
postępowanie egzekucyjne o wydanie zaświadczenia o bezskutecznej egzekucji.
Najważniejszym i najtrudniejszym etapem całego procesu uzyskiwania
świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest bez wątpienia postępowanie
sądowe kończące się orzeczeniem zasądzającym alimenty na rzecz osoby
uprawnionej w określonej wysokości. Pierwszą czynnością do uzyskania
tytułu egzekucyjnego jest wytoczenie powództwa o alimenty. Drugą czynnością jest udowodnienie faktu istnienia przesłanek, o którym mowa w art.
133 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.
z 2017 poz. 682 t.j.), zwanego dalej kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, tj.
dziecko nie jest wstanie utrzymać się samodzielnie, a ewentualne dochody
z majątku dziecka nie wystarczają na pokrycie jego kosztów utrzymania
i wychowania oraz udowodnienie faktu istnienia przesłanki, o której mowa
w art. 133 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego tj., że uprawniony do
świadczeń znajduje się w niedostatku, gdyż zgodnie z regulacją zawartą w art.
135 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zakres świadczeń zależy od udowodnienia usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego.
Określenie zastosowane przez ustawodawcę „usprawiedliwione potrzeby”
jest bardzo luźne, i dla każdego uprawnionego może oznaczać innego rodzaju
potrzeby. Dla jednych usprawiedliwione potrzeby oznaczają środki na
wyżywienie, leki, a dla innych środki na zajęcia pozalekcyjne z jazdy konnej.
Nie można więc a priori określić katalogu jednych potrzeb, jako usprawiedliwionych, a innych jako zbytkownych lub z innych przyczyn niezaspokajanych w ramach obowiązku alimentacyjnego 7. Nie będziemy też skupiać
się na wyjaśnieniu pojęcia potrzeby usprawiedliwione, gdyż nie jest to
niezbędne dla potrzeb niniejszego artykułu. Istotnym jest natomiast fakt
T. Smyczyński, Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka a polityka
socjalna państwa, Wrocław 1978, s. 41.
7
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wydania przez sąd orzeczenia zasądzającego alimenty w określonej wysokości
oraz fakt uznania przez organy administracji publicznej, że przedstawiciel
ustawowy może wypełnić obowiązek alimentacyjny wobec uprawnionego,
również za zobowiązanego, przeciwko któremu występował z powództwem.
Kolejną niezbędną czynnością, którą musi podjąć osoba uprawniona bądź
jej przedstawiciel ustawowy, by móc przed organem administracji publicznej
udokumentować fakt zaistnienia bezskutecznej egzekucji, jest wszczęcie
postępowania egzekucyjnego w sytuacji, gdy osoba zobowiązana do alimentów dobrowolnie nie realizuje orzeczenia wydanego przez sąd. Podstawą
wszczęcia postępowania egzekucyjnego jest orzeczenie zasądzające alimenty
zaopatrzone w klauzulę wykonalności. Zgodnie z treścią art. 1082 ustawy
z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego tytułowi egzekucyjnemu (Dz.U.2016.1822 t.j. ze zm), zasądzającemu alimenty, sąd nadaje
klauzulę wykonalności z urzędu. Nadanie klauzuli wykonalności tytułowi
egzekucyjnemu ma znaczenie generalnego dozwolenia egzekucji na podstawie danego tytułu egzekucyjnego 8.
Celem rozpoczęcia procedury egzekucyjnej należy złożyć do komornika
sądowego wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wraz z załączonym oryginałem tytułu wykonawczego. W przypadku egzekucji alimentów
komornik sądowy ma dwa miesiące na poszukiwanie majątku dłużnika. Dopiero
po upływie tego terminu, osoba uprawniona bądź jej przedstawiciel ustawowy
może wnioskować o wydanie zaświadczenia o bezskutecznej egzekucji.
Dla potrzeb niniejszej pracy skupiono się na najważniejszych czynnościach, które musi podjąć bądź osoba uprawniona do alimentów, bądź jej
przedstawiciel ustawowy, aby udokumentować przed organem administracji
publicznej fakt istnienia bezskutecznej egzekucji. Pominięto opisywanie
abstrakcyjnych sytuacji, które zmusiły osobę uprawnioną do wystąpienia
z powództwem do sądu oraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania
egzekucyjnego do komornika sądowego w sytuacji, gdy osoba uprawniona do
alimentów była już w posiadaniu tytułu wykonawczego. Temat uchylania się
od obowiązku alimentacyjnego był i nadal jest poruszany w publikacjach
naukowych przez wielu autorów, spośród których mogę wymienić takich
autorów jak: J. Gwiazdomorski, A. Oleszko, T. Justyński, J. Ignaczewski,
J. Wierciński, H. Kołakowska-Przełomiec, W. Maciejko, D. Sosnowska.
Następną obligatoryjną przesłanką nabywania prawa do świadczeń
z funduszu alimentacyjnego, o której mowa w art. 9 ust 1 ustawy o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów jest granica wiekowa. Świadczenia
z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia
przez nią 18 roku życia albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole
Uchwała z dnia 2 grudnia 2003 r., III CZP 92/03; https://www.saos.org.pl/
judgments/82381, (dostęp: 23.01.2017).
8
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wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania
orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo. Z powyższego wynika, że osobie uprawnionej do alimentów po ukończeniu 18 roku
życia, jeżeli nie będzie kontynuowała dalszej nauki, lub nie będzie posiadała
orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, pomimo że egzekucja
okaże się bezskuteczna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie zostaną
jej przyznane. Osoba uprawniona do alimentów powinna dołożyć wszelkich
starań, aby móc samodzielnie utrzymywać się, wypełniając w ten sposób
regulację zawartą w art. 87 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, mówiącą o tym,
że rodzice i dzieci są obowiązani do wzajemnego szacunku i wspierania się.
Uprawniony do alimentów, który nie dokłada starań w celu uzyskania możności
samodzielnego utrzymania się, nie wypełnia też przedmiotowej regulacji.
Kolejną przesłanką nabywania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, nad którą będę się rozwodzić w niniejszym artykule to dochód
rodziny, o którym mowa w art. 9 ust 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów: „Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł”.
Jest to przesłanka, która wzbudza najwięcej emocji. Jest to przesłanka, przez
którą część osób uprawnionych do alimentów podnosi, że narusza ona zasadę
sprawiedliwości społecznej. Chodzi tu przede wszystkim o osoby, którym
świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie są przyznane z uwagi na fakt, że
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę 725 zł.
Dla potrzeb niniejszego artykułu przeprowadzono badania na terenie Gminy
miejskiej Biała Podlaska oraz na terenie Gminy wiejskiej Biała Podlaska celem
zbadania liczby osób uprawnionych do alimentów, którzy na skutek jednej
z obligatoryjnych przesłanek, zamieszczonych w ustawie o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów, nie mogą tych świadczeń otrzymać.
Tabela 1. Poniższa tabela zawiera informacje o liczbie złożonych wniosków do
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej o ustalenie prawa
do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także informacje o przedmiotowych decyzjach. Poniższe dane uzyskano z Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Białej Podlaskiej w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.
liczba
złożonych
wniosków o ustaleokres
nie prawa doświadrozliczeniowy
czeń z funduszu alimentacyjnego
01.10.200

558

liczba wydanych decyzji nie przyznających prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ogółem
21

liczba wydanych decyzji nie przyznających
prawa do świadczeń
z funduszu alimentacyjnego z uwagi na fakt
przekroczenia
kryterium dochodowego
5
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Jak wynika z powyższych danych, decyzje nieprzyznające prawa do
świadczeń z funduszu alimentacyjnego z uwagi na fakt przekroczenia
kryterium dochodowego stanowią 54,21 % wszystkich decyzji ustalających,
że osobie uprawnionej nie przysługuje prawo do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego ogółem.
Ponad połowa z ogółu osób uprawnionych do alimentów z Gminy
Miejskiej Biała Podlaska, na rzecz których egzekucja alimentów okazała się
bezskuteczna, którym świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie zostały
przyznane, nie może liczyć na pomoc państwa z uwagi na fakt, że dochód
w rodzinie przekracza 725 zł na osobę.
Tabela 2. Dla porównania poniżej przedstawiono tabelę zawierającą
informację o liczbie złożonych wniosków do Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Białej Podlaskiej o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego a także informacje o przedmiotowych decyzjach. Poniższe
dane uzyskano z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
liczba wydanych deliczba złożonych
liczba wydanych cyzji nie przyznająwniosków o usta- decyzji nie przyzna- cych prawa do świadokres
lenie prawa do
jących prawa do czeń z funduszu alirozliczeświadczeń z funświadczeń z fundu- mentacyjnego z uwagi
niowy
duszu alimentaszu alimentacyjne- na fakt przekroczenia
cyjnego
go ogółem
kryterium
dochodowego
01.10.200830.09.2009
64
5
5
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01.10.200930.09.2010
75
8
8
01.10.201030.09.2011
75
1
1
01.10.201130.09.2012
85
1
1
01.10.201230.09.2013
75
1
0
01.10.201330.09.2014
94
1
1
01.10.201430.09.2015
94
1
1
01.10.201530.09.2016
91
1
1
Jak wynika z powyższych danych w Gminie wiejskiej Biała Podlaska
wskaźnik ten jest dużo wyższy. Decyzje nieprzyznające prawa do świadczeń
z funduszu alimentacyjnego z uwagi na fakt przekroczenia kryterium
dochodowego przez osoby zamieszkujące na terenach wiejskich stanowią aż
94,74 % wszystkich decyzji ustalających, że osobie uprawnionej nie przysługuje prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ogółem.
Dla potrzeb niniejszego artykułu poszerzono terytorium, na którym przeprowadzono przedmiotowe badania, celem zbadania jak kształtuje się liczba
osób uprawnionych do alimentów, którzy otrzymali decyzje nieprzyznające
prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z uwagi na fakt przekroczenia
kryterium dochodowego na terenie całego województwa lubelskiego.
W 2016 r. zaproszono do udziału w badaniu 212 organy właściwe
wierzyciela wypłacające świadczenia z funduszu. Chęć objęcia badaniem
wyraziło 152 organy właściwe wierzyciela, jeden z nich nie został uwzględniony w statystyce, gdyż nie był wstanie udzielić wszystkich informacji
mających kluczowe znaczenie dla przeprowadzonego badania. Badaniem
objęto osiem okresów świadczeniowych: 01.10.2008-30.09.2009; 01.10.200930.09.2010; 01.10.2010-30.09.2011; 01.10.2011-30.09.2012; 01.10.201230.09.2013; 01.10.2013-30.09.2014; 01.10.2014-30.09.2015; 01.10.201530.09.2016.
W okresie październik 2008 – wrzesień 2016 r. łącznie do 151 organów
właściwych wierzyciela złożono 87995 wnioski o ustalenie prawa do
świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wydano ogółem 2184 decyzji ustalających, że prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego się nie należy,
z czego w 1616 decyzjach w uzasadnieniu, jako powód nieprzyznania
świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymieniono przekroczenie 725 zł
w przeliczeniu na osobę w rodzinie, co stanowi 73,99 % ogółu.
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Liczba wydanych decyzji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Białej Podlaskiej ustalających, że prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego się nie należy, w uzasadnieniu których, jako powód nieprzyznania
tego prawa wymieniono przekroczenie 725 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie stanowi 6,37 % przedmiotowych decyzji wydanych na terenie województwa lubelskiego.
Należy zgodzić się ze stanowiskiem I. Sierpowskiej, że kryterium
dochodowe jest podstawowym wyznacznikiem progu ubóstwa oraz dość
prostym narzędziem umożliwiającym ocenę sytuacji materialnej 9, jednakże
trudno zgodzić się z ustawodawcą, że w katalogu przesłanek niezbędnych do
otrzymania świadczeń z funduszu alimentacyjnego znalazł się zapis o dochodzie w rodzinie. Korelatem uzyskania świadczeń z funduszu alimentacyjnego
powinien być fakt bezskutecznej egzekucji, a nie dochód rodziny.
Adresaci przedmiotowej ustawy, którymi są – należy kolejny raz podkreślić – osoby uprawnione do alimentów, a nie ich przedstawiciele ustawowi
czy opiekunowie prawni, są wyjątkowo pokrzywdzoną grupą. Podstawowa
struktura rodziny uległa zachwianiu, gdyż zabrakło tak istotnego ogniwa, jak
obecność matki lub ojca 10. Ponadto ten nieobecny rodzic, nie wypełniał
swego obowiązku wobec dziecka, nie przyczyniał się do łożenia na jego
wychowanie, nie przyczyniał się łożenia na jego utrzymanie. Rodzic, przy
którym pozostało dziecko, został pozostawiony sam sobie, ani orzeczenie
sądu zasądzające alimenty, ani postępowanie egzekucyjne nie doprowadziło
do wyegzekwowania należnych uprawnionemu zasądzonych alimentów.
Wiadomo wszak, że jedyni żywiciele rodzin często muszą podejmować dodatkowe prace zarobkowe, by zapewnić dzieciom niezbędne warunki materialne.
Wskutek tego pozostaje im stosunkowo niewiele czasu na dłuższe kontakty
z dziećmi […] 11.
Rodzic, przy którym pozostało dziecko swoją uczciwą pracą pokazuje
dziecku, jak być odpowiedzialnym obywatelem. Kształtuje pożądane postawy,
pokazuje, że osoba dorosła, powinna pracować uczciwie, odprowadzać podatki do budżetu państwa, zapewnić byt swojej rodzinie, troszczyć się o wychowanie swoich dzieci. Ów rodzic jest wzorem dla młodego pokolenia, którego częścią jest jego dziecko. Dziecko z jednej strony ma obraz złego zachowania tj. unikania odpowiedzialności, z drugiej strony obraz wzorowego
rodzica oraz obywatela. Państwo realizując zasadę pomocniczości powinno
wspierać przedstawicieli ustawowych w tych wzorcach. Państwo powinno
pokazać, że osoby, które pracują uczciwie, które płacą podatki, zawsze, kiedy
I. Sierpowska, Pomoc społeczna jako administracja świadcząca. Studium administracyjno prawne, Warszawa 2012, s. 361.
10
N. Han-Ilgiewicz, Dziecko w konflikcie z rodziną, Warszawa 1976, s. 116.
11
J. Raczkowska, Kiedy rodzina zawiedzie, Warszawa 1983, s. 66.
9

Małgorzata Romaniuk

114

stanie się im krzywda, otrzymają pomoc od Państwa. Czyż nie wystarczającą
krzywdą jest fakt, że osoba zobowiązana do płacenia alimentów, ich nie płaci,
czyż nie wystarczającą krzywdą jest dla adresata przedmiotowej ustawy fakt,
że czas, który mógłby spędzić z rodzicem, rodzic ów musi poświęcić na
pracę, aby dostarczyć dziecku tego, czego nie chce dostarczyć zobowiązany?
Społeczeństwo obywatelskie, to społeczeństwo pluralistyczne, w którym
każdy ma możliwość działania w wybranych przez siebie organizacjach
i strukturach, służących realizacji jego podmiotowości, jako obywatela, pracownika czy mieszkańca 12.
Państwo nie może karać obywatela za to, że jest osobą wykształconą
i uczciwie pracuje, bardziej właściwszym jest napisanie, że Państwo nie może
karać uprawnionego do alimentów za to, że jedno z jego rodziców jest
odpowiedzialne, że jedno z jego rodziców pracuje i odprowadza podatki, że
daje mu dobry przykład. Państwo nie może wprowadzać chaosu wydając
wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej na gruncie prawa cywilnego,
zasądzające alimenty na rzecz osoby uprawnionej po uprzednim zapoznaniu
się z sytuacją materialną rodziny, w której zamieszkuje osoba uprawniona do
alimentów, a następnie odmawiać pomocy państwa na podstawie przepisów
prawa administracyjnego, przy niezmienionej sytuacji materialnej rodziny.
Jeżeli Sąd uznał, że uprawnionemu należą się alimenty w określonej wysokości pomimo, że dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę 725 zł na osobę i orzeka, że zobowiązany ma obowiązek
przekazywać określone kwoty tytułem zasądzonych alimentów do rąk przedstawiciela ustawowego, dlaczego ustawodawca na gruncie przepisów ustawy
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ustanowił, że uprawnionemu
przebywającemu w rodzinie, w której dochód rodziny w przeliczeniu na
osobę w rodzinie przekracza kwotę 725 zł świadczenia z funduszu alimentacyjnego się nie należą, tym samym skazując przedstawiciela ustawowego do
samodzielnego łożenia na całe utrzymanie dziecka, do łożenia na utrzymanie
dziecka we własnym i zobowiązanego imieniu? Nierzadko kosztem osobistych kontaktów z dzieckiem.
Podkreślić należy również, że kwota 725 zł nie uległa zmianie od momentu wejścia w życie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, co powoduje, że z roku na rok wraz ze wzrostem płacy minimalnej,
będzie rosła liczba uprawnionych do alimentów, którym świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie będą przyznawane.
Tak obostrzone przesłanki uzyskania wsparcia od Państwa mogą odnieść
zupełnie odmienny skutek, niż zakładał ustawodawca, gdyż aż dla 54,21%
uprawnionych z Gminy Miejskiej Biała Podlaska, którzy otrzymali decyzję
ustalającą, że prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego się im nie
12

L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne…, s. 67.
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należy, decyzja ta może być dowodem, że państwo realizując zasadę pomocniczości, realizuje ją wybiórczo.
Grecki filozof Platon wskazywał: „prawo w żaden sposób nie może objąć
jasno i dokładnie tego, co najlepsze i najsprawiedliwsze równocześnie dla
wszystkich, i dlatego nie może nakazywać tego, co najlepsze. Bo ludzie są
jedni do drugich niepodobni i niepodobne do siebie są ich czyny, i w sprawach ludzkich, żeby tak powiedzieć, nic nigdy nie stoi spokojnie, dlatego
prosta ustawa w żadnej sprawie nie może sobie pozwolić żadnej umiejętności
ustanawiać czegokolwiek we wszystkich wypadkach i na zawsze” 13.
Od momentu wejścia w życie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów minęło już dostatecznie dużo czasu, aby w końcu ustawodawca
dostrzegł potrzebę podjęcia prac do znowelizowania normy prawnej zawartej
w art. 9 ust. 2 „Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł”.
Na zakończenie przypomnieć należy regulację zawartą w art. 27 ust.
1 mówiącą o tym, że świadczenia z funduszu alimentacyjnymi są świadczeniami zwrotnymi. Państwo ich nie daje, Państwo domaga się ich zwrotu.
Pożądanym jest, aby Państwo udzieliło wsparcia każdemu uprawnionemu,
który nie otrzymał alimentów od osoby zobowiązanej, a organy właściwe
wierzyciela oraz organy właściwe dłużnika skupiły się na współpracy
z organem egzekucyjnym w odzyskaniu wypłaconych świadczeń z funduszu
alimentacyjnego.

Kształtowanie się pomocy państwa na tle
art. 9 ust 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów, na przykładzie osób uprawnionych
z Gminy Miejskiej Biała Podlaska
STRESZCZENIE
Cel uchwalenia oraz treść ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
jest konsekwencją konstytucyjnych obowiązków Państwa wynikających z przyjęcia
w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasady pomocniczości, jako zasady ustroju
państwa polskiego. Osoba uprawniona, na rzecz której egzekucja alimentów okazała
się bezskuteczna, może do organu właściwego wierzyciela złożyć wniosek o ustalenie
prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Tematyka zawarta w artykule, oscyluje wokół przesłanek od spełnienia, których uzależnione jest przyznanie przedmiotowych świadczeń, a w szczególności wokół przesłanki uregulowanej w art. 9 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimen13

Platon, Sofista Polityk, Kęty 2002, s. 122.
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tów, która stanowi, że świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.
W artykule zaprezentowane są wyniki badań przeprowadzonych w organach właściwych wierzyciela na terenie województwa lubelskiego w 2016 r. ze szczególnym
uwzględnieniem Gminy Miejskiej Biała Podlaska, mające na celu przedstawienie
liczby osób uprawnionych, którym mimo bezskutecznej egzekucji świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie mogą być wypłacane. Badaniem objęto osiem okresów
świadczeniowych: 01.10.2008-30.09.2009; 01.10.2009-30.09.2010; 01.10.201030.09.2011; 01.10.2011-30.09.2012; 01.10.2012-30.09.2013; 01.10.2013-30.09.2014;
01.10.2014-30.09.2015; 01.10.2015-30.09.2016.

Formation of state aid on the background Art. 9
section 2 of the Act on Assistance to Authorized Persons for maintenance,
on the example of entitled personsfrom the Biała Podlaska Municipality
SUMMARY
The purpose of adopting and the content of the law on The Assistance to Persons entitled to maintenance is a consequence of the constitutional obligations of the State resulting
from the adoption in the Constitution of the Republic of Poland on the principle of subsidiarity, as the rules of the Polish state system.
A person entitled for the execution of which maintenance has been rendered ineffective may apply to the competent body of the creditor to set the right to benefits from the
maintenance fund.
The subject matter contained in the article oscillates around the premises of fulfillment,
which are subject to the granting of the said benefits, and in particular, around the condition regulated in art. 9 par. 2 of the Act on Assistance to Persons Entitled to Alimony,
which states that benefits from the maintenance fund are due if the family income per
family member does not exceed PLN 725.
The article presents the results of research carried out in the creditor authorities in the
Lublin Province in 2016, with particular emphasis on the Biała Podlaska Municipality,
aimed at presenting the number of entitled persons who, despite ineffective enforcement,
can not be paid out. The study covered eight benefit periods: 01.10.2008-30.09.2009;
01.10.2009-30.09.2010; 01.10.2010-30.09.2011; 01.10.2011-30.09.2012; 01.10.201230.09.2013; 01.10.2013-30.09.2014; 01.10.2014-30.09.2015; 01.10.2015-30.09.2016.
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Egzekucja z rachunku bankowego
na przykładzie działalności komorników sądowych
Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej
W systemie postępowania cywilnego doniosłą rolę odgrywa postępowanie
egzekucyjne, bez którego w wielu wypadkach urzeczywistnienie orzeczenia
zapadłego w postępowaniu rozpoznawczym, stanowiące cel postępowania
cywilnego, byłoby niemożliwe. Funkcja więc postępowania egzekucyjnego
stanowi część funkcji całego postępowania cywilnego, polegającą na przymusowym urzeczywistnieniu skonkretyzowanych w tytule egzekucyjnym norm
prawnych, a także na wychowawczym oddziaływaniu na obywateli 1. Postępowanie egzekucyjne jest zazwyczaj dalszym stadium postępowania cywilnego po zakończeniu postępowania rozpoznawczego (procesowego lub nieprocesowego), stanowi natomiast odrębne postępowanie sądowe wtedy, gdy dotyczy wykonania orzeczeń wydanych przez inne organy, a podlegających
wykonaniu w drodze egzekucji sądowej 2. Odrębności te wynikają ze struktury
egzekucji, która to struktura jest inna niż ta, jaką ma proces cywilny, jak również odmiennych zadań postępowania egzekucyjnego 3.
Przedmiotowy artykuł ma przybliżyć instytucję egzekucji sądowej w postaci zajęcia rachunku bankowego przez pryzmat działania komorników sądowych działających przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej na przestrzeni okresu od 2010 roku do połowy 2016 roku. Pokazuje sposób działania
komorników sądowych dokonujących zajęcia rachunku bankowego, prawa
wierzyciela oraz obowiązki i prawa dłużnika. Jednocześnie wskazuje charakH. Dolecki, Postępowanie cywilne, Zarys wykładu, Warszawa 2015, s.496.
B. Bladowski, Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych, Warszawa 1987,
s. 300.
3
E. Wengerek, Pełnomocnicy stron w postępowaniu egzekucyjnym, „Palestra”
1967, nr 11/4 (112), s. 13-27.
1
2
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ter i rozmiar prowadzonych egzekucji z rachunku bankowego na obszarze
działania komorników sądowych Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej, jak
również przedstawia problem współposiadaczy rachunków bankowych oraz
opisuje wynikające zakazy i ograniczenia instytucji zajęcia rachunku bankowego, a także odpowiedzialność banku z tego rodzaju prowadzonej egzekucji.
Egzekucja to przymusowe wykonanie przez państwowy organ egzekucyjny obowiązku świadczenia określonego w tytule egzekucyjnym. Egzekucję
uruchamia się wówczas, gdy dłużnik nie spełnia świadczenia dobrowolnie,
a zatem to przede wszystkim od postawy dłużnika zależy, czy będzie przeciwko niemu prowadzona egzekucja4.
Przez egzekucję rozumie się zastosowanie przez powołane państwowe organy egzekucyjne środków przymusu przewidzianych przez ustawę (procesową) celem spełnienia świadczeń przysługujących wierzycielowi od dłużnika, a ustalonych w tytule egzekucyjnym 5. Egzekucja w ścisłym znaczeniu
zatem to zbiór czynności egzekucyjnych dokonywanych przez organ egzekucyjny w celu przymusowego uzyskania świadczenia 6.
Organami egzekucyjnymi są sąd rejonowy i komornik sądowy7. Organy te
są z mocy ustawy upoważnione do przymusowego wykonania tytułów wykonawczych. Wszczęcie egzekucji może nastąpić zarówno z urzędu jak i na
wniosek, a także na żądanie sądu lub innego uprawnionego organu.
Jednym z rodzajów egzekucji jest egzekucja z rachunku bankowego. Egzekucja z rachunku bankowego należy do najczęściej wykorzystywanych
sposobów egzekucji świadczeń pieniężnych. Egzekucja z rachunku bankowego odgrywa coraz większą rolę z uwagi na dominujące znaczenie obiegu bankowego dla przebiegu wszelkiego rodzaju transakcji8. Między innymi tego
rodzaju zajęcie jest częstym instrumentem prawnym stosowanym przez komorników sądowych działających przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej. Potwierdzają to dane statystyczne Ministerstwa Sprawiedliwości Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Wydziału Statystycznej Informacji
Zarządczej. Co najlepiej obrazuje poniższa tabela:

K. Knoppek, Postępowanie cywilne, Warszawa 2015, s. 528.
E. Wengerek, Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych,
Warszawa 1978, s. 9-10.
6
K. Knoppek, dz. cyt., s. 529.
7
Art. 758 - Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego
(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1854) zwana dalej k.p.c.
8
A. Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska, Kodeks postępowania cywilnego.
Komentarz, Warszawa 2011, s. 1411.
4
5
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Liczba doko- 2010
nanych zajęć

2011

2012

2013

2014

2015

I półrocze
2016

ruchomości
nieruchomości
nieruchomości
w trybie egzekucji uproszczonej
wynagrodzeń
za pracę
wierzytelności z rachunku
bankowego
innych wierzytelności
innych praw
majątkowych
użytkowania
wieczystego

611
331
------

931
1017
488
660
------2

913
401
2

368
281
--------

345
276
4

98
138
-----------

1688

2020

1924

1783

1560

1433

671

1393

2237

3122

2818

2395

3381

1864

3053

3862

7509

6691

6847

5705

3338

7

2

6

1

5

3

------4

------2

3

-----------

------- -----------

Informacja statystyczna Ministerstwa Sprawiedliwości DSF-II-061-359/16

W okręgu Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej na przestrzeni okresu od
2010 roku do połowy 2016 roku działało trzech komorników sądowych.
Z przedstawionego powyżej zestawienia wynika, że w latach od 2010-2015
oraz w I półroczu 2016 roku zajęcie rachunku bankowego dłużnika było drugim z najczęściej stosowanych przez nich sposobów egzekucji. Z pewnością
można jednakże wysunąć tezę, iż czynności komorników sądowych Sądu
Rejonowego w Białej Podlaskiej potwierdzają ogólne stwierdzenie o najczęstszym wykorzystywaniu tej formy zajęcia jako realizowania wniosku egzekucyjnego wierzyciela. Należy pokusić się o stwierdzenie, że egzekucja z rachunku bankowego dłużnika w okręgu Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej
należy do najpopularniejszych, bo przynosi najszybszy efekt.
Przedmiotem egzekucji z rachunku bankowego jest wierzytelność przypadająca dłużnikowi względem banku z tytułu prowadzenia rachunku bankowego. Umowę rachunku bankowego regulują przepisy kodeksu cywilnego (art.
725-733) oraz przepisy art. 49 i n. prawa bankowego. Przez umowę rachunku
bankowego bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku, na czas
oznaczony lub nieoznaczony, do przechowania jego środków pieniężnych
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oraz do prowadzenia na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych (art. 725 k.c.) 9.
Egzekucja z rachunku bankowego jest skierowana do wierzytelności, którą
dłużnik posiadający rachunek bankowy ma wobec banku, a której przedmiotem jest wypłata pieniędzy znajdujących się na rachunku. Na skutek zawarcia
umowy rachunku bankowego posiadacz rachunku przekazuje bankowi określoną kwotę pieniędzy, którą ma prawo odebrać w każdym czasie lub w ściśle
oznaczonym terminie 10. Środki przekazane bankowi do czasu żądania ich
zwrotu stanowią własność banku 11.
Przepis art. 49 ust. 1 prawa bankowego 12 wprowadza następujący podział
rachunków bankowych
- rachunki rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze;
- rachunki lokat terminowych;
- rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, w tym
rachunki rodzinne, oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych;
- rachunki powiernicze.
Na marginesie podkreślić należy, że zasady dotyczące egzekucji z rachunków bankowych stosuje się odpowiednio do egzekucji z rachunków prowadzonych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK-i).
Egzekucja z rachunku bankowego jest szczególnym rodzajem egzekucji
z wierzytelności. Dłużnikiem zajętej wierzytelności może być jedynie bank
(także pracownicza kasa zapomogowo – pożyczkowa i spółdzielcza kasa oszczędnościowo – kredytowa) 13.
Organem egzekucyjnym właściwym do przeprowadzenia egzekucji z rachunku bankowego jest komornik sądowy. Właściwy miejscowo jest komornik przy sądzie rejonowym, w którego okręgu dłużnik egzekwowany będący
osobą fizyczną ma miejsce zamieszkania. Jeżeli dłużnik nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, właściwość komornika oznacza się według miejsca
pobytu dłużnika w Polsce, a gdy nie jest ono znane lub nie jest położone
w Polsce – decyduje ostatnie jego miejsce zamieszkania w Polsce. W przypadku dłużnika nie będącego osobą fizyczną o właściwości miejscowej komornika w egzekucji z rachunku bankowego decyduje miejsce siedziby danej
jednostki organizacyjnej 14. Komornik wszczyna egzekucję z rachunku banA. Jakubecki (red.), Kodeksu Postępowania Cywilnego. Komentarz, Warszawa
2015, s. 1207.
10
Z. Szczurek (red.), Egzekucja sądowa w prawie polskim, Warszawa 2015, s. 480.
11
W. Pyzioł, Umowa rachunku bankowego, Warszawa 1997, s. 95.
12
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.
1988).
13
M. Romańska, O. Leśniak, Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne.
Komentarz, Warszawa 2013, s. 844.
14
J. Jankowski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom II., Komentarz.,Warszawa 2015, s. 722.
9
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kowego na podstawie wniosku wierzyciela, do którego załączony jest tytuł
wykonawczy (art. 797 k.p.c.) 15.
Pierwszą czynnością egzekucyjną w przypadku egzekucji z rachunku bankowego jest zajęcie. Zajmując rachunek bankowy, komornik przesyła do oddziału lub jednostki organizacyjnej, w której dłużnik posiada rachunek, zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej dłużnika wynikającej z posiadania rachunku bankowego. W zawiadomieniu komornik wzywa bank, aby
nie dokonywał wypłat z rachunku bez jego zgody i przekazał zajętą kwotę
albo zawiadomił komornika w terminie 7 dni o przeszkodach w przekazaniu.
Równocześnie komornik zawiadamia dłużnika o zajęciu jego wierzytelności, doręczając mu odpis tytułu wykonawczego i odpis zawiadomienia o zakazie wypłat przesłanego do banku 16. Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego jest dokonane z chwilą doręczenia bankowi zawiadomienia o zakazie
wypłat z tego rachunku 17.
Zajęcie obejmuje środki znajdujące się na rachunku w chwili zajęcia, jak
i te, które wpłyną nań już po dokonaniu zajęcia (art. 890 § 1 k.p.c.). Eliminuje
to potrzebę dokonywania ponownych zajęć w sytuacji, gdy na rachunku
w dniu zajęcia nie znajduje się kwota wystarczająca na pokrycie wszystkich
egzekwowanych należności 18.
Jeżeli zajęto rachunek bankowy prowadzony w walucie obcej, bank przekazuje komornikowi należności w walucie polskiej przeliczonej według kursu
kupna waluty obcej, w której prowadzony jest rachunek, ogłoszonego przez
NBP w dniu przekazania należności komornikowi. Rozwiązania tego nie stosuje się, jeżeli tytuł wykonawczy obejmuje świadczenie pieniężne podlegające spełnieniu wyłącznie w walucie obcej, w której jest prowadzony rachunek
bankowy (art. 8891) 19.
Należy tu zaznaczyć, iż w przypadku egzekucji komorniczej bank jest
zwolniony z zachowania tajemnicy bankowej w zakresie informacji jakich
żąda komornik. Komornik sądowy zgodnie z art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. ł Prawa
bankowego w zakresie niezbędnym do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego jest uprawniony do uzyskania informacji stanowiących
tajemnicę bankową w zakresie rachunków bankowych lub pełnomocnictw do
dysponowania rachunkami bankowymi, liczby tych rachunków lub pełno-

15

G. Sikorski, Egzekucja z rachunków bankowych, Sopot 2011, s. 108.
K. Piasecki (red.), Kodeks Postępowania Cywilnego., Tom II. Komentarz,
Warszawa 2006, s. 905.
17
Wyrok SA w Poznaniu z 12.04.2006 r., I ACa 1187/05, LEX 194528.
18
Z. Szczurek (red.), dz. cyt., s. 515.
19
W. Broniewicz, A. Marciniak, I. Kunicki, Postępowanie cywilne w zarysie,
Warszawa 2016, s. 573.
16
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mocnictw, obrotów i stanów tych rachunków, z podaniem wpływów, obciążeń
rachunków i ich tytułów oraz odpowiednio ich nadawców i odbiorców.
Należy podkreślić, że w przepisach postępowania cywilnego brak jest regulacji w sposób wyraźny określającej dane niezbędne do identyfikacji dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym z rachunku bankowego. Częściowa regulacja art. 889 § 1 pkt 1 k.p.c. stanowi jedynie, że zajęcie jest skuteczne nawet
bez wskazania konkretnego rachunku bankowego. Przyjąć należy przy tym
samym, że dane pozwalające zidentyfikować dłużnika powinny być identyczne z danymi z tytułu wykonawczego, czyli w przypadku osoby fizycznej będzie to jej imię i nazwisko, w przypadku osoby prawnej – firma, siedziba20.
W praktyce często zdarza się, że komornicy sądowi, jak i wierzyciele nie
znają numeru rachunku bankowego dłużnika. Nie ma przeszkód aby przed
zajęciem komornik, współdziałając z wierzycielem lub na jego wniosek przeprowadził postępowanie mające na celu ustalenie rachunku bankowego dłużnika. Może to zrobić w oparciu o art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. ł prawa bankowego
zwracając się do wskazanego przez wierzyciela banku (banków) o stosowną
informację. Może też w trybie art. 801 k.p.c. wezwać dłużnika do wskazania
banku i numeru rachunku. Obowiązek udzielenia wszelkich informacji ułatwiających przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego, w tym podanie
numeru rachunku, ciąży też na dłużniku z mocy art. 888 § 3 k.p.c., który stosuje się w egzekucji z rachunku bankowego. Działania te wydłużają jednak
dochodzenie należności, a często prowadzić mogą do jej udaremnienia 21.
Co więcej obecnie nawet nie posiadając informacji o rachunkach bankowych dłużnika – komornik jeżeli wierzyciel w trybie art. 7971 k.p.c. zleci
poszukiwanie majątku dłużnika może za pomocą systemu elektronicznego
Ognivo wystąpić z zapytaniem do banków. System Ognivo umożliwia bezpieczną i szybką komunikację online pomiędzy bankami a innymi podmiotami uprawnionymi do uzyskiwania informacji objętych tajemnicą bankową.
System ten umożliwia elektroniczną wymianę informacji pomiędzy komornikiem sądowym a bankiem, dotyczącą poszukiwania rachunków bankowych
dłużników przy pomocy powyższej aplikacji, komornik sądowy przygotuje
zapytanie składające się z listy dłużników. Następnie zapytanie to będzie
podpisane bezpiecznym podpisem i przesłane do Ognivo. Automatyczna obsługa umożliwia zdalny odbiór zapytań z Ognivo, jak również zdalną weryfikację i udzielenie odpowiedzi komornikowi sądowemu.
Istotnym postanowieniem jest to, że komornik zawiadamiając bank o zajęciu wierzytelności, nie musi podawać konkretnych danych rachunku, którego

P. Bieżuński, Skutki zajęcia rachunku bankowego dłużnika w toku egzekucji sądowej,
„Radca Prawny” 2011 Nr 3 s. 6 i n.
20
21

Z. Szczurek (red.), dz. cyt., s. 512-513.
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egzekucja dotyczy, ponieważ tego typu ustalenia należą już do banku 22. Wobec
czego w przypadku skierowania egzekucji przeciwko osobie posiadającej
z dłużnikiem identyczne cechy indentyfikacyjne (przykładowo: imię i nazwisko)
i zajęcia jej rachunku bankowego (art. 889 i nast.), osobie takiej przysługuje
w oparciu o art. 841 k.p.c. żądanie zwolnienia tego rachunku od prowadzonej
z niego egzekucji, a ponadto żądanie zasądzenia wyegzekwowanej kwoty 23.
Skutkiem zajęcia rachunku bankowego jest utrata przez posiadacza rachunku możliwości dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku, co
oznacza zakaz wypłacania pieniędzy z rachunku. Z chwilą zajęcia rachunku
bankowego bank nie może dokonywać wypłat z rachunku do wysokości zajętej wierzytelności bez zgody komornika. Za prawidłowe realizowanie zajęcia
z rachunku bankowego bank ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec wierzyciela.
Z chwilą zajęcia rachunku bankowego wierzyciel wykonuje wszelkie prawa i roszczenia dłużnika przysługujące mu wobec banku. (art. 887 k.p.c.)
Tym samym następuje podstawienie wierzyciela w prawa dłużnika. W praktyce wierzyciel będzie miał głównie prawo do żądania informacji o stanie
rachunku, czy też roszczenie do banku o wypłatę zajętych środków.
Wzmocnieniem pozycji wierzyciela jest także stosowany odpowiednio zapis art. 885 k.p.c. wskazujący, iż nieważne są wszelkie czynności rozporządzające dokonywane przez dłużnika. Celem tego zapisu jest zapobieganie
negatywnym skutkom czynności podejmowanym przez dłużnika na szkodę
wierzyciela. Stąd zajęcie rachunku bankowego oznacza, iż posiadacz rachunku, w tym pełnomocnik rachunku bankowego nie zrealizuje żadnych dyspozycji bankowych jak np. polecenie przelewu do zajętej kwoty. Co więcej zajęcie rachunku bankowego dłużnika rozciąga się również na kwoty, które
zostały wpłacone na rachunek po dokonaniu zajęcia. Bez wpływu na sytuację
wierzyciela pozostanie rozwiązanie, czy też wypowiedzenie przez dłużnika
umowy rachunku bankowego. Nadto zajęciu podlega rachunek wspólny prowadzony dla dłużnika i osób trzecich (oczywiście do udziału dłużnika w tym
rachunku), jak również rachunek wspólny małżonków.
Współposiadacze rachunku wspólnego muszą liczyć się z dopuszczalnością egzekucji z wierzytelności wspólnej wynikającej z umowy rachunku
wspólnego wówczas, gdy w toku tej egzekucji egzekwowany jest dług tylko
jednego ze współposiadaczy. Artykuł 8911 § 1 k.p.c. przewiduje reguły takiej
właśnie egzekucji; wierzytelność wspólna z rachunku wspólnego może być
zajęta, a dalsze czynności egzekucyjne są prowadzone do przypadającego
dłużnikowi udziału w rachunku wspólnym stosownie do treści umowy regulującej prowadzenie rachunku, którą dłużnik obowiązany jest przedłożyć ko22
23

A. Zieliński, K. Flaga – Gieruszyńska, dz.cyt., s. 1413.
Wyrok SA w Gdańsku z 7.04.1994 r., I ACr 142/94, OSA 1994, Nr 6, poz. 31.
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mornikowi w terminie tygodnia od daty zajęcia. Jeżeli w umowie nie określono udziałów w rachunku wspólnym albo gdy dłużnik nie przedłoży umowy,
domniemywa się równość udziałów obu współposiadaczy. Po ustaleniu udziału dłużnika zwalnia się pozostałe udziały od egzekucji.
W literaturze prawa egzekucyjnego dostrzeżono, że w praktyce bankowej
trudno znaleźć umowy określające udziały, zwykle jest tam umieszczone
wskazanie, w jakim zakresie każdemu ze współwłaścicieli przysługuje prawo
do dysponowania środkami, a także kto jest upoważniony do zamknięcia rachunku, udzielania pełnomocnictw, itp. Postanowienia te nie przesądzają jednak o udziale w rachunku bankowym, który powinien wskazywać część środków zgromadzonych na wspólnym rachunku stanowiącą własność dłużnika.
Jeżeli więc nie można ustalić udziału dłużnika, pozostaje przyjęcie, że udziały
są równe 24. Oznacza to, że współposiadacz rachunku wspólnego niebędący
dłużnikiem egzekwującego wierzyciela nie może skutecznie „sprzeciwiać się”
egzekucji i dowodzić, że na rachunku znajdują się wyłączne środki pieniężne
należące do sprzeciwiającego się współposiadacza. Nie ma przy tym znaczenia, z jakiego źródła pochodzą w całości lub w części środki pieniężne zgromadzone na rachunku, w tym m.in. z funduszy wcześniej należących do
współposiadacza niebędącego dłużnikiem. Ujawnienie tych środków przez
odpowiedni wpis na rachunku prowadzi do powstania wierzytelności wspólnej współposiadaczy wobec banku i wierzytelność ta jest objęta reżimem egzekucyjnym określonym w art. 8911 § 1 k.p.c. 25
Podobne reguły egzekucji mają zastosowanie także wówczas, gdy doszło do
zajęcia wierzytelności wspólnej z rachunku wspólnego z tytułu zadłużenia
dłużnika pozostającego w związku małżeńskim (art. 8912 § 1 k.p.c.). Małżonek
egzekwowanego dłużnika uzyskuje jednak ex lege dodatkową ochronę prawną
w postaci możliwości zgłoszenia powództwa unormowanego w art. 841 k.c.,
jeżeli na rachunku wspólnym znajdują się środki określone w art. 8912 § 2
k.p.c. Tę dodatkową ochronę małżonka uzasadnia odpowiednio ukształtowany
reżim małżeńskich stosunków majątkowych i odpowiedzialności jednego małżonka za długi drugiego. Nadto gdy egzekucja została skierowana do rachunku
wspólnego małżonków, komornik może dokonać zajęcia, leczy jeżeli wierzyciel chce prowadzić egzekucję do całego rachunku bankowego, a nie tylko do
udziału dłużnika, dalsze czynności egzekucyjne są dopuszczalne tylko wówczas, gdy przeciwko małżonkowi sąd wystawił klauzulę wykonalności 26.
Pozycję wierzyciela kształtuje także odpowiedzialność banku wobec niego
w przypadku naruszenia obowiązków w zakresie egzekucji z rachunków bankowych, w tym rachunków bankowych obejmujących wkłady oszczędnościowe.
24

K. Piasecki (red.), dz. cyt., s. 913.
Wyrok SN z 9.02.2012 r., III CSK 189/11, OSNC 2012, nr 9, poz. 102.
26
A. Jakubecki (red.), op. cit., s. 1207.
25
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Odpowiedzialność banku za naruszenie przepisów dotyczących obowiązków
banku w zakresie egzekucji z rachunków bankowych powstaje wówczas, gdy
istnieje związek przyczynowy między naruszeniem przepisów a szkodą 27.
Podstawowym skutkiem zajęcia na gruncie przepisów odnoszących się do
egzekucji z rachunku bankowego jest utrata przez posiadacza rachunku możliwości dysponowania zgromadzonymi środkami. Nie może on dokonywać
wypłaty ani złożyć jakiejkolwiek dyspozycji co do pieniędzy znajdujących się
na rachunku. Środki zdeponowane na rachunku przeznaczone mają być bowiem na egzekucyjne zaspokojenie egzekwującego wierzyciela 28.
Nie zawsze cała zgromadzona na danym rachunku kwota podlega zajęciu.
Wyjątki przewidziane są w § 2 art. 890 oraz w przepisach pozakodeksowych 29. Otóż, zgodnie z art. 54 ustawy prawo bankowe, środki pieniężne
znajdujące się na:
- rachunkach oszczędnościowych,
- rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz
- rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych,
należących do jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych przez nią
umów, są wolne od zajęcia, w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym
obowiązuje zajęcie, do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265),
przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy.
Jeżeli dojdzie do zajęcia wierzytelności z wyżej wymienionych rachunków
to bank jest zobowiązany do przekazania komornikowi pieniędzy wyłącznie
ponad kwotę wolną od zajęcia. Środki pieniężne zgromadzone na innych rodzajach rachunków podlegają zajęciu w całości.
W art. 54 prawa bankowego wyznaczono granice tzw. przywileju egzekucyjnego, który może być wiązany jedynie z rachunkami oszczędnościowymi,
w tym oszczędnościowo-rozliczeniowymi i terminowymi lokatami oszczędnościowymi. Posiadaczowi rachunku oszczędnościowego przysługuje ochrona
przed egzekucją, ale tylko w granicach określonych w art. 54 prawa bankowego, i bez znaczenia jest źródło, z którego pochodzą środki gromadzone na
takim rachunku, np. z wynagrodzenia za pracę. Nie chronią ich ograniczenia
egzekucyjne przewidziane w art. 87 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) 30. Poza
tym zgodnie z art. 54a prawa bankowego – środki pieniężne znajdujące się na
27

Wyrok SA z 20.04.2001 r., I ACa 1367, „Prawo Gospodarcze” 2002, Nr 7-8, s. 86.
Z. Szczurek (red.), dz. cyt., s. 518-519.
29
A. Jakubecki (red.), dz. cyt., s. 1210.
30
W. Zręda, Zajęcie rachunku bankowego, „Prawo Bankowe” 2000, nr 2, s. 57.
28
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rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych pochodzące
ze świadczeń, dodatków i zasiłków, o których mowa w art. 833 § 6 ustawy
z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, oraz świadczeń, dodatków i innych kwot, o których mowa w art. 31 ust. 1, art. 80 ust. 1
i 1a, art. 81, art. 83 ust. 1 i 4, art. 84 pkt 2 i 3 i art. 140 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 575 i 1583), oraz środków finansowych na utrzymanie
lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego,
o których mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w części przysługującej na
umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka dzieci i osoby, które osiągnęły pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej, są wolne
od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.
Nadto wynikający z art. 890 § 2 k.p.c. zakaz wypłat nie dotyczy kwot, które dłużnik przeznacza na bieżące wypłaty wynagrodzeń za pracę wraz z podatkami oraz wypłat zasądzonych alimentów i rent do wysokości przeciętnego
wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 887).
Wypłata środków pieniężnych z rachunku bankowego dłużnika-pracodawcy
na rzecz jego pracowników z tytułu wynagrodzenia za pracę będzie możliwa
po złożeniu komornikowi odpisu listy płac lub innego wiarygodnego dowodu. Wypłata na alimenty i renty alimentacyjne po przedłożeniu tytułu wykonawczego stwierdzającego obowiązek posiadacza rachunku do ich płacenia.
Bank w tych przypadkach dokonuje wypłat na podstawie zezwolenia komornika.
Podkreślić należy, że bank może wypłacić wynagrodzenie za pracę z zajętego rachunku, ale tylko bieżące. Wypłaty na wynagrodzenie zaległe czy
przyszłe nie mogą być zrealizowane. W skład wypłaconych wynagrodzeń nie
mogą wchodzić także premie, nagrody i inne świadczenia dodatkowe, o których uznaniowo decyduje pracodawca.
Za prowadzenie egzekucji i inne czynności komornik pobiera opłaty egzekucyjne. Jeżeli komornik wyegzekwował dług na skutek zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego to pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 8% wartości wyegzekwowanej kwoty, jednak nie mniej niż 1/20 i nie
więcej niż 10-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego 31.

Art. 49 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. – o komornikach sądowych i egzekucji
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1138)
31
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Postępowanie egzekucyjne z rachunku bankowego dłużnika jest najczęściej wybieranym środkiem przez komorników sądowych Sądu Rejonowego
w Białej Podlaskiej. Świadczą o tym dane przedstawione w niniejszym artykule. Niewątpliwie ten wyjątkowy wzrost stosowania instytucji zajęcia rachunku bankowego dłużnika wynika z faktu braku złożoności tego przykładu
procesu egzekucyjnego oraz szybkości i skuteczności zaspokojenia roszczenia
wierzyciela, która co prawda jak i pozostałe sposoby egzekucji sądowej uzależniona jest od sytuacji ekonomicznej dłużnika. Niezależnie od tego należy
podkreślić, że prawo egzekucji, stanowi środek do osiągnięcia celu – wyegzekwowania wierzytelności i powinno być używane tylko w takim stopniu,
w jakim jest to potrzebne do osiągnięcia tego celu. Używanie tego prawa
w stopniu przewyższającym potrzebę ze szkodą dla dłużnika i bez pożytku dla
wierzyciela stanowi nadużycie tego prawa 32. Ponieważ w sferze egzekucji
możliwość powstania szkody jest realne ze względu na mechanizm środków
przymusowych wymuszających spełnienie świadczenia przez dłużnika. Istotną zaś cechą egzekucji sądowej jest pozostawienie jej biegu dyspozycji stron,
a przede wszystkim wierzyciela, którego pozycja jest dominująca, co może
rodzić niebezpieczeństwo wyrządzenia szkody w majątku dłużnika lub osoby
trzeciej w sytuacji prowadzenia egzekucji wbrew zasadom dobrej wiary 33.
Egzekucja z rachunku bankowego na przykładzie działalności komorników
sądowychSądu Rejonowego w Białej Podlaskiej
Streszczenie
W systemie postępowania cywilnego doniosłą rolę odgrywa postępowanie egzekucyjne, bez którego w wielu wypadkach urzeczywistnienie orzeczenia zapadłego w postępowaniu rozpoznawczym, stanowiące cel postępowania cywilnego, byłoby niemożliwe. Funkcja więc postępowania egzekucyjnego stanowi część funkcji całego postępowania cywilnego.
Przedmiotowy artykuł przybliża natomiast instytucję egzekucji sądowej w postaci
zajęcia rachunku bankowego przez pryzmat działania komorników sądowych działających przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej. Pokazuje sposób działania komorników sądowych dokonujących zajęcia rachunku bankowego, prawa wierzyciela oraz obowiązki i prawa dłużnika. Autor zwraca uwagę na problem współposiadaczy rachunków
bankowych oraz opisuje wynikające zakazy i ograniczenia instytucji zajęcia rachunku
bankowego, a także odpowiedzialność banku z tego rodzaju prowadzonej egzekucji.

A. Łazarska, Rzetelny proces cywilny, Warszawa 2012, s. 554.
E. Wengerek, Odpowiedzialność wierzyciela w egzekucji, „Państwo i Prawo”
1963, z. 1, s. 90.
32
33
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Execution from a bank account on the example of court
bailiffs of the District Courtin Biała Podlaska
SUMMARY
In the system of Civil Procedure, an important role is played by the enforcement
proceedings, without which, in many cases, the realization of sunken ruling in the
proceedings hallmark represents a target of Civil Procedure, it would be impossible.
The so enforcement proceedings is part of the function of the whole civil proceedings.
This Article brings while the institution of judicial enforcement in the form of an
attachment through the prism of action bailiffs acting at the District Court in Biala
Podlaska. Shows how the actions of bailiffs making attachment, creditors' rights and
the obligations and rights of the debtor. The author draws attention to the problem of
the co-owners of bank accounts and describes the resulting prohibitions and restrictions institution attachment.
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Księstwo słuckie do końca XVI wieku
1. Początki księstwa słuckiego
Od około połowy XVI wieku dobra bialskie były w posiadaniu dwóch rodów: Illiniczów i Kiszków. Mikołaj Kiszka, wojewoda podlaski (zm. 1587),
syn Piotra i Hanny z Illiniczów, w 1583 r. zapisał dobra bialskie wraz z Białą
swojej żonie Barbarze Kiszczynie (z Chodkiewiczów), która po śmierci męża
część dóbr oddała swemu synowi, także Mikołajowi, staroście drohickiemu
(zm. 1620), ale samą Białą i okoliczne majątki zatrzymała sobie. Mikołaj
Krzysztof Radziwiłł „Sierotka” przyjął Białą jako zastaw za pożyczone Barbarze Kiszczynie 20 tysięcy złotych polskich. Nie mogąc spłacić długu Kiszczyna zdecydowała się sprzedać Białą Radziwiłłowi „Sierotce” w 1594 r. Od
tej pory Radziwiłł wszedł w posiadanie całego miasteczka i dóbr bialskich1.
Siostrą rodzoną Mikołaja Kiszki, wojewody podlaskiego, była Barbara Kiszczanka (zm. 1596), która wyszła za mąż za księcia słuckiego Jerzego. Ich
jedynym dzieckiem była księżniczka słucka Zofia Olelkowiczówna (15861612). W 1600 r. poślubiła ona Janusza Radziwiłła, podczaszego wileńskiego
(1579-1620), syna wojewody wileńskiego Krzysztofa Mikołaja Radziwiłła
„Pioruna”, a krewnego Radziwiłła „Sierotki”. Księżniczka Olelkowiczówna
była dziedziczką księstwa słuckiego, które po jej śmierci przeszło we władanie Janusza Radziwiłła.
Księstwo słuckie jako samodzielna jednostka terytorialna wyodrębniło się
w XII stuleciu z księstwa turowsko-pińskiego 2. W pierwszym okresie funkJ. Flisiński, Biała Radziwiłłowska w I połowie XVIII wieku, [w:] Biała Podlaska.
Szkice z dziejów miasta i okolic, Biała Podlaska 1999, s. 9-10.
2
Na temat dziejów księstwa turowskiego por.: I. Малышевский, Oчерк истории
Турова, Творения Святаго отца нашего. Кирилла епископа Туровскаго, Киев
1880; A. С. Грушевский, Очерк истории Туровско-пинского княжества в XI-XIII вв.,
Кiев 1901; tenże, Очерк истории Туровско-Пинского Княжества в составе
Литовско-Русского государства XIV-XVI в., Киев 1903; A. Крукоўскі, Старадаўні
1
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cjonowania księstwa jednostka ta zachowywała ścisłe związki z innymi
udzielnymi księstwami obszaru ziemi turowskiej. Przez około dwa stulecia,
ziemiami tymi władali książęta Izasławicze, wywodzący swój rodowód od
kijowskich Rurykowiczów. Władza w księstwie słuckim przekazywana była
dziedzicznie. Okres ten obfitował w skomplikowane stosunki polityczne
z Kijowem, centralnym grodem Rusi Kijowskiej, Nowogrodem Wielkim i Moskwą, sąsiednimi księstwami – włodzimiersko-halickim, połockim i wołyńskim.
W wiekach XIV-XVI, księstwo słuckie znalazło się w granicach Wielkiego Księstwa Litewskiego. Po wygaśnięciu rodu Rurykowiczów rządy na terytorium księstwa słuckiego przejęła dynastia Giedyminowiczów. Przez ponad
dwa stulecia księstwo słuckie należało do ruskiego rodu potomków Giedymina i Olgierda, książąt Olelkowiczów. Obszarem tym zarządzała nieliczna
familia, bowiem samych Olelkowiczów słuckich w linii męskiej w ciągu pięciu pokoleń (nie licząc protoplasty rodu kniazia Aleksandra Włodzimierzowicza zwanego Olelkiem) było zaledwie dziesięciu przedstawicieli. W tym rozległym okresie na rozwój potęgi księstwa słuckiego wpływ miało wiele czynników: korzystna lokalizacja księstwa niedaleko głównego ośrodka władzy
litewskiej (najpierw Nowogródka, potem Wilna), ścisłe relacje z kolejnymi
władcami Wielkiego Księstwa Litewskiego – wielkim księciem litewskim
Witoldem, królami Aleksandrem i Kazimierzem IV Jagiellończykami, Zygmuntem I Starym i Zygmuntem II Augustem, Stefanem Batorym. Istotną
rolę odgrywało również utrzymywanie ożywionych stosunków społecznogospodarczych z odległymi miejscowościami ziem ruskich i polskich.
Lokalizacja księstwa słuckiego obejmowała obszar od źródeł Niemna, ujścia
Słuczy do Prypeci 3. W jego skład wchodziły ziemie od rzeki Moży i Moroczy,
tereny przy rzece Oressie, część regionu czerwieńskiego aż do rzeki Ptyczy
i Świsłoczy (majątek Turzec na rzece Świsłocz) i ziemie wzdłuż Prypeci (folwark Skiepiew, miasto Petrykowicze). Księstwo to graniczyło z ziemiami
wielkiego księcia litewskiego i książąt Ostrogskich. Pierwotnie ziemie księstwa słuckiego zamieszkiwało słowiańskie plemię Dregowiczan. Razem
z innymi plemionami słowiańskimi Dregowicze tworzyli własne ośrodki pleТураў і яго наваколіцы, „Наш край” 1928, нp. 8-9; Л. Д, Поболь, Древности
туровшчины, Минск 1969; W. Tiepłowa, Eparchia pińsko-turowska przed unią brzeską
(XV-XVI), „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, t. 4, Lublin 2006, s. 13-23.
3
Słuckie księstwo, „Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów
słowiańskich”, [dalej: SGKP], t. X, Warszawa 1890, s. 844; А. П. Грицкевич,
Частновла-дельческие города Белоруссии в ХVІ-ХVІІІ вв., Минск 1974; М. А. Гаусман,
Исторический очерк г. Слуцка, „Минские губернские ведомости”. Минск 1878,
нр. 8-12; M. Любавский, Областное деление и местное самоуправление
Литовско-русского государства, Москва 1892, c. 132; Живописная Россия:
Литовское Белорусское Полесье: Репринтное воспроизведение изд 1882 г., Мінск
1994, c. 365-367.
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mienne. Ziemia Dregowiczów była gęsto zamieszkana, posiadała rozwiniętą
gospodarkę, kilka większych grodów. W miejscach zasiedlonych przez ten
lud (na Prypeci, na prawym brzegu Dniepru, przy Słuczy i Oressie) zachowały się pomniki archeologii – grody, siedliszcza, kurhany.
Nad ziemią słucką rządy sprawowali potomkowie kijowskich Rurykowiczów, kniaziowie Izasławicze. Po śmierci Izasława, tron kijowski objął
Wsiewołod (1078-1093), po nim zaś jego syn Izasław Świętopełk (10931113). Za rządów Świętopełka biskupstwo turowskie objęło swym zasięgiem
obszerne terytoria ziem ruskich, z takimi m. in. miastami jak Turów, Pińsk,
Brześć, Słuck, Kopyl, Kleck, Lachowicze.
Po śmierci Włodzimierza II Monomacha w 1125 r. na tronie kijowskim zasiadł jego syn Mścisław Włodzimierzowicz (1125-1132). Po nim Ruś wkroczyła
w okres rozbicia dzielnicowego. Mścisław Włodzimierzowicz z chwilą objęcia
tronu kijowskiego po ojcu, oddał Turów młodszemu bratu Wiaczesławowi, który
po śmierci Jaropełka w 1139 r. zasiadł na tronie kijowskim.
Słuczyzna w ramach księstwa turowsko-pińskiego trafiła pod zależność od
Kijowa. Jej dzieje były trwale powiązane z księstwem kijowskim. Książęta kijowscy oddali Turów we władanie swoim synom, którzy później sami stawali się
książętami kijowskimi. Działo się tak od czasów Jarosława Mądrego; wówczas
księstwo turowskie było podporządkowane władcom kijowskim, z których Wiaczesław, syn Włodzimierza II Monomacha, musiał schronić się w Turowie. Podczas walk o władzę książę stracił Kleck, a po jego chwilowym odzyskaniu
w 1146 r. utracił całą ziemię turowską 4. W 1148 r. władzę w Słucku sprawował
jeden z synów wielkiego księcia kijowskiego Izasława, ale po jego klęsce pod
Perejasławiem, Słuck dostał się w ręce Świętosława, księcia czernihowskiego.
Początkowo księstwo turowskie obejmowało tereny południowego Podlasia i Rusi Czarnej 5. W końcu XI wieku w skład ziemi turowskiej wchodziły
takie miasta jak Turów, Pińsk, Brześć, Kamieniec, Kleck, Słuck, Horodno,
Horodok (późniejszy Dawidgródek), Zdzitów, Nobel, Dubrowica, Kopyl,
Lachowicze, Śniadyń, Drohiczyn na Bugiem i Wołkowysk 6. Eparchia turowA. Kijas, Ruś, Poznań 2014; H. Paszkiewicz, Początek Rusi, tłum. K. Stopka.
Kraków 1996; K. Pietkiewicz, Historia państwa rosyjskiego, Wprowadzenie do
studiów wschodnioeuropejskich. Rosja, t. 3, Lublin 2013, s. 15-17.
5
Я. Н. Щапов, Туровские уставы XIV века о десятине, „Археографический
ежегодник за 1964 год”, Москва 1965, c. 255, 256, 272; П. Ф. Лысенко, Туровская
земля IX-XIII гг., Минск 1999.
6
A. Poppe, Państwo i Kościół na Rusi w XI w., Warszawa 1968, s. 202-203, mapa
diecezji ruskich w końcu XI w.; J. Fijałek, Średniowieczne biskupstwa Kościoła
Wschodniego na Rusi i Litwie, „Kwartalnik Historyczny”, R. X, Warszawa 1896,
s. 487-521; Kościół prawosławny w Polsce. Dawnej i dziś, red. L. Adamczuk,
A. Mironowicz, Warszawa 1993, s. 49; G. Podskalsky, Chrześcijaństwo i literatura
teologiczna na Rusi Kijowskiej 988-1237, Kraków 2000, s. 390; Православная
4
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ska obejmowała więc obszar od Dolnej Berezyny i Dniepru na wschodzie, do
Bugu (od strony Prypeci) na zachodzie, od Klecka na północy do Łucka, Dubrowicy, Stepania i Czartoryska na południu7. Granice diecezji pokrywały się
z granicami księstwa turowskiego, podobnie jak w przypadku innych eparchii.
Powstawanie księstw udzielnych było związane z dynamicznym rozwojem
stosunków feudalnych w obrębie księstwa turowsko-pińskiego.
Wychodząc spod zależności książąt kijowskich, księstwo turowsko-pińskie
rozpadło się na osobne księstwa i udziały. W 1168 r. księstwo turowskie podzieliło się na księstwo pińskie i turowskie. Wydzielenie się księstwa słuckiego nastąpiło w XII wieku, choć niektórzy badacze podają rok 1240 8. W 1250 r.
wydzieliło się graniczące z księstwem słuckim, księstwo kleckie. Kleck był
ważnym ośrodkiem rodowym Dregowiczów (dawniej Kleczewsk, Kleczesk,
Kleczsk, Kliczesk) z przyległą dzielnicą kopylsko-słucką. Pierwsza wzmianka
o Klecku znajduje się w kronice słuckiej pod 1127 r. Kronika słucka podaje
luźne wzmianki o panowaniu kniaziów (Waregów) w ziemi Dregowiczan 9.
W 1442 r. król Kazimierz IV Jagiellończyk oddał Kleck Michałowi Zygmuntowiczowi. Po jego śmierci Kleck do 1508 r. należał do Fiodora Jarosławowicza, księcia horodeckiego, zięcia Marii Gasztołdówny i Semena Olelkowicza,
a następnie był we władaniu królowej Bony. W połowie XIV wieku przeszedł
we władanie rodu Radziwiłłów.
Pierwsza wzmianka o Słucku (w latopisach Słuczesk, Słuczsk; w dyplomatach łacińskich Slucia, Słuckum) pojawiła się w Powieści minionych lat (zwanym też Powieścią doroczną lub Kroniką Nestora), staroruskim latopisie pod
rokiem 1116 r. jako jedno z miast księstwa turowskiego 10. Włodzimierz Moэнциклопедия. Русская Православная Церковь, Москва 2000, c. 161, mapa I;
A. Mironowicz, Organizacja Kościoła prawosławnego na ziemiach ruskich w XI-XIII
wieku, Ecclesia. Kultura. Potestas. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa. Księga
ofiarowana Siostrze Profesor Urszuli Borkowskiej OSU, red. P. Kras, A. Januszek,
A. Nalewajek, W. Polak, Kraków 2006 (2007), s. 69-83.
7
Д. Баловнев, Погост, уезд и переезд. Приходская жизнь в ранней Русской
Церкви, „Родина”, 2002, nr 11-12, c. 127-131; В. Н. Татищев, История Российская,
t. I, Москва 1963, s. 110; A. Mironowicz, Powstanie diecezji turowskiej, Między
Odrą a Urlem. Księga dedykowana Profesorowi Władysławowi Andrzejowi
Serczykowi, red. W. Wierzbieniec, Rzeszów 2010, s. 46; A. Mironowicz, Diecezja
turowsko-pińska do końca XVI wiek, Białystok 2011, s. 47-48.
8
M. Sobczyński, M. Barwiński, Wpływ przemian terytorialnych i struktury
wewnętrznej ziem ukraińskich…, s. 9.
9
Слуцкая летопись, „Полное собрание русских летописей” [dalej: ПСРЛ],
t. XXXV, Москва 1980, c. 81; A. Y. Блінец, Клецк. Старонкі даўняй гісторыі,
Мінск 2011; Памяць. Гісторыка-дакументальная хроніка гарадоў… Клецкі раён,
Минск 1999.
10
В год 6624 (1116). Ходил Владимир войной на Глеба, ибо Глеб воевал
с дреговичaми, Случеск сжег (…), Повесть временных лет, c. 179; SGKP, t. X,
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nomach (1053-1125), kniaź kijowski walczył wówczas z kniaziami połockimi
i Glebem Wsiesławiczem (zm. 1119), księciem mińskim, synem Wsiesława
Briaczysławicza (zm. 1101). W tym to roku Gleb napadł na ziemię Dregowiczów, spustoszył ją, a Słuck spalił. W 1159 r. Rogwołod Borysowicz wraz z wojskiem Światosława pojawił się pod Słuckiem celem zdobycia nowych włości 11.
Wzmianki o Słucku, leżącym około stu kilometrów na południe od Mińska, znajdujemy już o wiele wcześniej, bo w 1005 r. Według archimandryty
Ławry Kijowsko-Pieczerskiej, Józefa Tryzny (XVII w.), Włodzimierz Światosławicz przekazał eparchii turowskiej w 1005 r. Słuck i inne grody. Według
innych badaczy o Słucku wspomniano w dokumentach archiwum księstwa
słuckiego już w 1068 r. Uczeń gimnazjum słuckiego, Iwan Gliebow, twierdził
że zachowały się informacje o Słucku w Psałterzu z XI wieku. W 1097 r. na
zjeździe w Lubeczu kniaziów – potomków Jarosława Mądrego – Słuck z Kijowem i Turowem został oddany Światopołkowi Izjasławowiczowi 12.
Kiedy w 1149 r. do walki o tron kijowski przy pomocy księcia peresopnickiego Wiaczesława Włodzimierzowicza przystąpił książę Jerzy Włodzimierzowicz Dołgoruki, jego sprzymierzeniec Światosław Olgowicz, książę siewierski (1146-1157) i czernihowski (1157-1164) zajął należące do księstwa
turowskiego grody Słuck i Kleck 13. Rejon Klecka i Słucka, czyli ziemia Dregowiczów, prawdopodobnie w połowie XII wieku, wszedł pod zarząd kniaziów czernihowskich. W XII stuleciu Jerzy Dołgoruki, prawdopodobnie szósty syn Włodzimierza II Monomacha, oddał Słuck Światopełkowi Oglowiczowi, kniaziowi czernihowskiemu i siewierskiemu; sprawował on władzę
w Słucku i Klecku od 1150 r. W 1160 r. Włodzimierz Mścisławicz (11321173), wnuk Włodzimierza III Monomacha (1132-1173), przez dwa lata
sprawował rządzy w Słucku; był on pierwszym znanym księciem sprawującym władzę w Słucku 14. Przeciw niemu wystąpili kniaziowie na czele z Rościsławem Mścisławowiczem, skutkiem czego przeniósł się on na Smoleńszczyznę. Wyłonienie się udzielnego księstwa słuckiego z ziemi turowskiej,
nastąpiło prawdopodobnie w latach dziewięćdziesiątych XII stulecia. Na terys. 837; Н. Н. Улащик, Введение в изучение белорусско-литовского летописания,
Москва 1985, c. 231; М. В. Довнар-Запольский, Очерк истории Кривичской
и Дреговичской земель до конца XII столетия, Киев 1891, c. 61, 92, 102; I. Ціткоўскі,
„Случчына. Уладары краю. X-XX-стагоддзі”. Мінск 2004, нр. 29, c. 5;
A. Грицкевич, Древний город на Случи, Мінск 1985, c. 3.
11
Latopis kijowski 1118-1158, przeł. i koment. opatrzył Edward Goranin, Wrocław
1995, s. 139; tamże genealogia książąt pińskich i turowskich, połockich i mińskich, tabl. 5, 6.
12
A. Грицкевич, Древний город на Случи, c. 3-5; И. Глебов, Городъ Слуцкъ,
Виленский календарь 1905.
13
А. Грыцкевіч, Слуцкае княства, „Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя.
У 3 т.”, рэд. Г. П. Пашкоў і інш., t. 2, Мінск 2005, c. 347.
14
Николай арх., Историко-статистическое описание Минской епархии, 1864, c. 10.
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torium księstwa słuckiego rządy sprawowali potomkowie Jerzego Jarosławowicza, księcia turowskiego. Ta słucka linia Rurykowiczów sprawowała rządy
dwieście lat, do końca XIV wieku.
Po śmierci Jerzego Jarosławowicza księstwo turowskie zaczęto dzielić na
mniejsze jednostki. Jeszcze za życia Jerzy Jarosławowicz podzielił je pomiędzy pięciu synów, m. in. Kleck przypadł w udziale Jarosławowi Juriewiczowi
(1166-1183), Pińsk Świętopełkowi (1166-1170). Pińskie i dubrowickie księstwa pojawiły się w 1167-1174 latach, w tym okresie mogło wyłonić się również księstwo słuckie. Kleckie księstwo pojawiło się prawdopodobnie jeszcze
wcześniej, ponieważ pod 1127 rokiem pojawia się kniaź klecki, Wiaczesław
Jarosławicz (brat Jerzego Jarosławicza) 15. Częste przekazywanie władzy
w Słucku świadczy o jego niestabilnej pozycji w XII stuleciu.
W początkach XIII stulecia książęta wołyńscy zaczęli wywierać wpływ na
rozdrobnione księstwa – turowskie, pińskie, słuckie i kleckie. Wówczas
główne grody księstwa turowsko-pińskiego Turów i Pińsk razem z Brześciem,
Połockiem, Nowogródkiem, Witebskiem i Słuckiem weszły w skład księstwa
halicko-wołyńskiego 16.
Dzieje Słucka i Kopyla w tamtym okresie zależne były od sytuacji na tronie kijowskim. Pierwsza wzmianka o Kopylu została zanotowana w halickowołyńskim latopisie pod 1274 rokiem, kiedy to łucki kniaź Mścisław Daniłowicz (1264-1288) ruszył na wojnę po Polesiu, z Kopyla. W 1275 r. pod Słuckiem połączyły się hordy mongolskie chana Złotej Ordy Mengu-Timura
(1266-1282) wezwane na pomoc przez Lwa (ok. 1228-1301), księcia halickiego przeciwko Trojdenowi, księciu litewskiemu połączonemu z drużyną
książąt ruskich 17. W XIII stuleciu Słuczyzna trafiała pod zwierzchnictwo naprzemiennie to książąt halicko-wołyńskich, to litewskich. Pod 1387 rokiem
pojawiła się wzmianka o Jerzym Słuckim, ostatnim kniaziu z tej dynastii,
potomku kniazia Światopełka II Izjasławowicza oraz Semenie Stepańskim.
Wiadomo, że razem z Fiodorem Łuckim, Michałem Zasławskim, Iwanem
Bielskim, kniaziem połockim Skirgajłą i innymi, był on obecny podczas
I. A. Ціткоўскі, „Случчына. Уладары краю. X-XX-стагоддзі”, Мінск 2004,
нр. 29, c. 6; A. Mironowicz, Eparchia turowsko-pińska…, s. 79.
16
В. М. Коган, В. И. Домбровский-Шалагин, Князь Рюрик и его потомки.
Историко-генеалогический свод, Санкт-Петербурґ 2004, c. 164; И. И., Ковкель,
Э. С. Ярмусик, История Беларуси с древних времен до нашего времени, Минск
2000; A. C. Орлов, B. A. Георгиев, H. Г. Георгиева, T. A. Сивохина, История
России, Москва 2006; История России с древнейших времен до наших дней, ред.
A. H. Сахарова, Москва 2012.
17
SGKP, t. X, s. 838.
15
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wjazdu do Krakowa w styczniu 1386 roku w orszaku Władysława Jagiełły,
kiedy to udawali się na jego ślub z Jadwigą, córką Ludwika Węgierskiego.
Zachodnie ziemie byłej Rusi Kijowskiej dostały się pod panowanie książąt
litewskich. Za czasów panowania Witenesa (1296-1315) i Giedymina (13161341) oraz wcześniej książąt litewskich: Erdziwiłła, Ringolda i Mendoga
zostało podporządkowanych Litwie 14 księstw ruskich: zasławskie, turowskie, mińskie, słuckie, kleckie, nowogródzkie, pińskie, mozyrskie, peresopeckie, świsłockie, łagojskie, sołomoreckie, stepańskie i borysowskie. Prawdopodobnie księstwo horodeckie znalazło się w granicach Wielkiego Księstwa
Litewskiego około 1320 r. 18
Litwa poszerzała swoje terytorium ku południowi, wchłaniając kolejne
księstwa i ziemie. Za czasów wielkiego księcia litewskiego Giedymina
w 1317 r. w Nowogródku powstało biskupstwo prawosławne. Jego istnienie
pozwalało powiązać trwale z Litwą ziemie zagarnięte od Rusi. W 1340 r.
przez tegoż księcia litewskiego zostały zajęte Turów i Pińsk. Syn Giedymina,
Olgierd, w 1362 r. zdobył Kijów i przyłączył do Litwy ziemię kijowską 19. Pod
koniec tego stulecia władanie księstwem słuckim przez potomków Ruryka
dobiegło zatem końca. W latach dwudziestych lub trzydziestych XIV wieku
księstwo słuckie weszło w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego. W tym też
stuleciu prawosławna eparchia turowska nadal obejmowała Ruś Czarną, a więc
też Słuck i Kopyl.
W XIV wieku Słuczyzna weszła w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Księstwo pińskie przeszło w ręce Narymuta, syna Giedymina. Ze Słuczyzny
wyłoniło się księstwo kopylskie, ponieważ utworzono je pod koniec XIV
wieku w momencie, kiedy Witold odebrał od Włodzimierza Olgierdowicza
Kijów i oddał mu we władanie Kopyl 20. Niewykluczone, że księstwo kopylskie funkcjonowało wcześniej, jeszcze w XIII stuleciu. Można założyć, że do
Kopyla należały najbliższe okręgi wiejskie, a samo księstwo graniczyło
z sąsiadującymi księstwami – słuckim, kleckim i mińskim. Granic księstwa
podczas sprawowania rządów przez Włodzimierza Olgierdowicza i pierwszych Olelkowiczów nie odnotowano w źródłach pisanych. W latach 14011407 wielki książę litewski Witold za zgodą Władysława Jagiełły, przekazał
Kleck Zygmuntowi Kiejstutowiczowi i swemu bratankowi Romanowi. Przeniesienie stolicy z Kopyla do Słucka, można tłumaczyć potrzebami wojskowymi i usytuowaniem kopylskiego zamku. Kiedy zaczęły pojawiać się pierwА. И. Локотко, Историко-культурные ландшафты Беларуси, Минск 2006, c. 241.
M. Sobczyński, M. Barwiński, Wpływ przemian terytorialnych i struktury
wewnętrznej ziem ukraińskich…, s. 9-11.
20
Słuck, SGKP, t. X, s. 838; A. Mironowicz, Prawosławne żony i matki królów
oraz książąt polskich, „Latopisy Akademii Supraskiej”, vol. I, red. U. Pawluczuk,
Białystok 2010, s. 11-26.
18
19
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sze armaty i broń palna, obrona zamku przed wrogami w Kopylu, mogła być
trudniejsza aniżeli w Słucku.
Księstwa ruskie podporządkowywały się wielkim książętom litewskich ze
względów bezpieczeństwa, ekonomicznych i kulturowych. Książęta litewscy
udzielali pomocy wojskowej podczas konfliktów pomiędzy książętami ruskimi. Podporządkowywali ich sobie politycznie, niekiedy stając się lennikami
książąt ruskich. Władcy litewscy zazwyczaj nie ingerowali w sprawy wewnętrzne księstw ruskich, zachowywali ich autonomię, chętnie przyjmowali
prawosławie i ruską kulturę. Językiem oficjalnym na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego stał się język starobiałoruski. Rozwój terytorialny Wielkiego Księstwa Litewskiego spowodował, że w 1323 r. stolica państwa została
przeniesiona z Trok do Wilna, będącego jednym z centrów dynastii Giedyminowiczów 21. Fakt ten miał istotny wpływ na późniejsze dzieje księstwa słuckiego.
Giedymin przed śmiercią podzielił państwo między siedmiu synów. Między innymi Kiejstut otrzymał Troki, Olgierd Witebsk i Krewo, zaś najmłodszy Jawnuta – Wilno wraz z władzą naczelną. Jednak po kilku latach Kiejstut
z Olgierdem dokonali bezkrwawego przewrotu, wynikiem którego Olgierd
otrzymał Wilno. Władza na Litwie od końca XIV wieku pozostawała od tej
pory w rękach przedstawicieli dwóch linii Giedyminowiczów: potomków
Olgierda i Kiejstuta; Giedyminowicze władali państwem aż do śmierci króla
Zygmunta Augusta w 1572 r.
W Kijowie zaś rezydował namiestnik Giedymina, jego przyrodni brat, Olgimunt, co przyczyniało się do zachowywania pewnego rodzaju kontroli na
tym obszarze. Natomiast w początkach XIV wieku miejsce dawnego Kijowa
zajęła Moskwa, z którą książęta słuccy utrzymywali bliskie stosunki.
Wielkie Księstwo Litewskie pod koniec XIV wieku, zaczęło integrować
się z Królestwem Polskim. W 1341 r. wielki książę litewski Giedymin, wydzielił odrębne dzielnice dla swoich siedmiu synów: w celu umocnienia ich
panowania nad ogromnym terytorium. Te wyodrębnione dzielnice były zarządzane przez namiestników. Pojawiła się naturalna skłonność sprawujących
funkcję namiestników do traktowania podległych im dzielnic jak dziedzicznych księstw. Władysław Jagiełło, syn Olgierda i jego drugiej żony Julianny,
księżniczki twerskiej, objął tron wielkoksiążęcy w Wilnie w 1377 r. W 1401 r.
oddał władzę swojemu stryjecznemu bratu, Witoldowi.
Władysław Jagiełło, jak również w pewnym stopniu Witold, próbował
przeciwdziałać tej tendencji i jak widać, z czasem księstwa dzielnicowe zaczęły znikać z mapy. Utrzymywały się wyłącznie mniejsze księstwa, które
można przyrównać do dużych posiadłości bojarskich – takich księstw nie
A. Mironowicz, Diecezja turowsko-pińska do końca XVI wieku, Białystok 2011,
s. 117; U. A. Pawluczuk, Osiemnastowieczne Wilno – miasto wielu religii i narodów,
Białystok 2015, s. 21-23.
21
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musiał się już obawiać wielki książę. Jednak w XV stuleciu trudna sytuacja
wewnętrzna spowodowała odrodzenie się trzech dużych księstw dzielnicowych na terenie monarchii: kijowskiej, wołyńskiej i mścisławskiej. Wszystkie
te trzy księstwa dzielnicowe przestały istnieć przed unią lubelską, choć – co
oczywiste – pozostawiły trwały ślad na mapie terytorialnej. W 1395 r. odebrano
dzielnicę Włodzimierzowi Olgierdowiczowi, w zamian za co otrzymał on
księstwo słucko-kopylskie.
Syn Giedymina, wielki książę litewski Witold, na synodzie nowogródzkim
w 1415 r otrzymał prawo mianowania osób duchownych na stanowiska cerkiewne i wykorzystywanie w pełni praw ktitorskich. Wówczas powstała podstawa prawna do niezależnej struktury organizacyjnej Kościoła prawosławnego w państwie polsko-litewskim. Kilka lat później, w 1420 r., to Witold, po
rozmowach z metropolitą kijowskim Focjuszem, wyraził zgodę na likwidację
metropolii litewskiej poprzez rozciągnięcie jurysdykcji metropolii kijowskiej
na terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego. Od 1458 r. do unii brzeskiej
1596 r. na ziemiach ruskich państwa polsko-litewskiego Kościół prawosławny
posiadał własną organizację w postaci metropolii kijowsko-halickiej, podporządkowanej wyłącznie patriarsze konstantynopolskiemu 22. Od tej pory metropolici zachowali tytuł metropolity kijowskiego, ale rezydowali w Wilnie 23.
W tym samym też roku (1458) syn kniazia Olelki, Semen Aleksandrowicz,
został ochrzczony przez metropolitę kijowskiego Focjusza.
Za panowania wielkich książąt litewskich, Witolda i Jagiełły, nastąpił
rozwój wielkiej własności ziemskiej. Przez kilkadziesiąt lat do połowy XV
wieku największym latyfundium było biskupstwo wileńskie. Potem jednak
kilka potężnych rodów magnackich zaczęło posiadać rozleglejsze majątki.
W Wielkim Księstwie Litewskim powiększała się przestrzeń uprawna, przybywało ludności. Żeby wzmocnić gospodarstwo bojarów, Witold masowo
nadawał im po jednym, dwóch lub po kilku poddanych – wełdanów.
Wdzięcznie go za to wspominali jeszcze w XVI wieku bojarzy litewscy mówiąc, że „wieliki kniaź Witowt prostomu człowieku wiełdonych niedaiwał,
odno bojarom, liudiem dobrym” 24. Najbardziej zasłużeni i najbliżsi wielkiemu
księciu bojarzy otrzymywali nawet całe włości, a ich majątki urastały dzięki
temu do rozmiarów latyfundiów. Należy zauważyć, że w dokumencie Witolda
22

A. Mironowicz, Metropolia kijowska w strukturze patriarchatu kijowskiego
(988-1685), Autokefalie Kościoła prawosławnego w Polsce, red. A. Mironowicz,
U. A. Pawluczuk, P. Chomik, Białystok 2006, s. 50-54; U. A. Pawluczuk, Osiemnastowieczne Wilno…, przyp. 109, s. 53.
23
K. Pietkiewicz, Wielkie Księstwo Litewskie pod rządami Aleksandra Jagiellończyka.
Studia nad dziejami państwa i społeczeństwa na przełomie XV i XVI wieku, Poznań
1995, s. 64.
24
J. Ochmański, Historia Litwy, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990, s. 87.
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z 1387 r. pojawia się imię słuckiego kniazia Grzegorza (Hryćki) Konstantynowicza, wywodzącego się z dynastii Giedyminowiczów, co wskazuje na to,
że w tym okresie mógł on sprawować władzę w ziemi słuckiej 25.
2. Księstwo słuckie pod panowaniem książąt Olelkowiczów
Kluczową rolę w ukształtowaniu się księstwa słuckiego odegrał książę Włodzimierz Olgierdowicz, który sprawując rządy w Kijowie, starał się prowadzić
niezależną politykę. W 1392 r., po podpisaniu ostrowskiego porozumienia pomiędzy Witoldem a Jagiełłą, Kijów z Żytomierzem i Owruczem zostały oddane
Skirgielle, a rządy Włodzimierza Olgierdowicza ograniczono do Kopyla. Wielki książę litewski Witold, prowadząc politykę centralizacyjną i likwidującą
udzielne księstwa, odebrał od Włodzimierza Olgierdowicza Kijów. 26 Po śmierci
Skirgiełły w 1397 r. w Kijowie ustanowił swojego namiestnika.
By mocniej związać syna Włodzimierza Olgierdowicza Olelkę z dworem
wileńskim, Witold wydał za niego swą wnuczkę Anastazję, której rodzicami
byli córka Witolda – Zofia i jej mąż Wasyl I, wielki książę moskiewski. Ślub
odbył się 22 sierpnia 1417 r. Po ślubie Witold nadał Olelkowi księstwo słuckie, które wcześniej dzierżył ojciec Olelka.
Kniaź Olelko kontynuował politykę swego ojca – podtrzymywał kontakty
z dworem moskiewskim oraz nowym metropolitą kijowskim i całej Rusi –
Focjuszem (1408-1431), a po jego śmierci z metropolitą Jonaszem I Rusinem
(1448-1458) 27. Natomiast w księstwie słuckim kniaź Olelko wraz z żoną Anastazją wyposażył cerkwie słuckie: cerkiew św. Michała w Słucku, a w latach
1404-1409 sobór Zaśnięcia NMP. Za panowania króla Kazimierza IV Jagiellończyka (1440-1492) powstało wiele monasterów i cerkwi, m.in. monaster
św. Trójcy w Słucku. Za rządów tego króla potężnymi patronami prawosławia
stali się książęta Olelkowicze słuccy, mścisławscy, kobryńscy28. Na rozwój
J. Tęgowski, Pierwsze pokolenie Giedyminowiczów, Poznań – Wrocław 1999,
s. 180-181; A. Prochaska, Rokosz Hryćka Konstantynowicza 1387-1390, „Kwartalnik
Historyczny”, nr 22, Lwów 1908, s. 392-396; Беларуская даўніна, рэд. Ю. М. Мікульскі,
Вып. 1, Мінск 2014, c. 152.
26
Владимир Ольгердович, Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона…,
t. 6a. Санкт-Петербург 1892, c. 652-653.
27
Акты истортческие собранные и изданные Археографическою комиссей,
t. I (1334-1598). Санкт-Петербург 1841, нp. 47, 48.
28
W Prognostyku o założeniu miasta Słucka (czyli Przepowiedni), stanowiącym
fragment latopisu słuckiego (XVI-XVII w.), znajduje się krótkie przedstawienie historii
Słucka i jego przyszłości. Pierwszymi kniaziami słuckimi byli wielcy książęta litewscy.
W źródle wymieniono Świdrygiełłę, a dopiero potem Olgierda, który to „na księstwo
nastąpił i szczęśliwie panował, mocno broniąc mieszkania swego i mieszkających
obywatelów”. Wedle tekstu trzecim kniaziem słuckim był Semen Michajłowicz
25
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księstwa słuckiego w tym okresie, wpływał fakt zasiadania kniazia Olelki
w litewskiej radzie panów, obok innych przedstawicieli ruskiego prawosławia:
Iwana Ilinicza, Jerzego Semenowicza, kniazia Holszańskiego i innych, mimo że
w II połowie XIV wieku składała się ona głównie z katolików 29.
Podczas kniażenia w Kijowie Olelki i jego syna Semena Olelkowicza, został tam zrekonstruowany sobór Zaśnięcia NMP i inne cerkwie. Kijów był
ważnym centrum wewnętrznego i międzynarodowego handlu. Przez miasto
przewożono wiele towarów ze Wschodu, Europy i księstwa moskiewskiego.
Po utworzeniu dwóch metropolii – moskiewskiej i litewskiej – Kijów stał się
centralną częścią metropolii litewskiej. Po unii lubelskiej, Kijów został jedną
z polskich ziem koronnych. Podczas sporów wyznaniowych między prawosławnymi a unitami, rola Kijowa jako ostoi prawosławia bardzo wzrosła 30.
Z osobami książąt kijowskich Olelka i jego syna Semena Olelkowicza
wiązać należy również osadnictwo tatarskie w Księstwie Kijowskim 31. Za
czasów panowania Semena Olelkowicza (1440-1471) w Kijowie wzmogło się
tłumaczenie książek. Na dworze księcia Olelkowicza z języka hebrajskiego na
ruski, przetłumaczono kilka dzieł o charakterze filozoficznym, religijnym
i encyklopedycznym (z dziedziny astronomii, medycyny). Dzieła te zachowały się w kopiach wykonanych w późniejszych wiekach. Zapoczątkowały one
działalność judaizantów (tzn. osób próbujących powiązać teologię i obrzędowość chrześcijańską z teologią i obrzędowością żydowską). Wraz z Michałem
Olelkowiczem zjawisko to przeniosło się do Nowogrodu Wielkiego 32.
Księstwo pińskie zostało reaktywowane w 1471 r. Po likwidacji księstwa kijowskiego król Kazimierz Jagiellończyk pozostawił byłemu księciu kijowskieOlelkowicz. Napisano o nim, że „z wielką potęgą żołnierstwa i mieszkających
obywatelów barzo przycisnął, który wojną bawił się ustawiczną i na jednym miejscu
zostawać nie chciał, zozstawiwszy księżnę w zamku okołow (sic!) a sam z żołnierzami
swemi na wojnie bywał”. Władzę w Słucku sprawowała w tym czasie Anastazja.
Księżna „cerkiew zamkową soborną Przenajświętszej Panny i Bogarodzicy na
Wysokiem zamku nazwanym dzieciniec skączyła 1409 r.”. Беларуская даўніна, рэд.
Ю. М. Мікульскі, c. 165-167; Н. Петров, Белоруссия и Литва. Исторические
судьбы Северо-Западного края. Санкт-Петербург 1890, c. 110, 133.
29
L. Korczak, Litewska Rada Wielkoksiążęca, s. 80-86, 94-100; K. Pietkiewicz,
Wielkie…, s. 80-107; A. Mironowicz, Prawosławne żony i matki królów oraz książąt
polskich, „Latopisy Akademii Supraskiej. Prawosławni w dziejach Rzeczypospolitej”,
red. U. A. Pawluczuk, Białystok 2010, s. 23.
30
Т. Низaмова, От первых киевских школ до Университета Святого Владимира, Interdisciplinary Studies of Complex Systems, nr 8, Київ 2016, c. 52-53.
31
A. Konopacki, Życie religijne Tatarów na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego
w XVI-XIX wiek, Warszawa 2010, s. 35.
32
R. Cicėnienė, Książka rękopiśmienna w życiu społeczeństwa w Wielkim
Księstwie Litewskim w XIV – połowie XVI wieku, „Rocznik Lituanistyczny” nr 1,
2015, s. 228.

140

Anita Klecha

mu Olelkowi Kopyl, Słuck i Kleck, a jego najstarszy syn – Semen Olelkowicz
otrzymał – księstwo pińskie. Następnie monarcha, po śmierci Semena Olelkowicza (1470), przywilejem z 27 kwietnia 1471 r. przekazał Pińsk księżnej Marii
Gasztołd, wdowie po księciu kijowskim Semenie Olelkowiczu.
Po śmierci Semena Olelkowicza namiestnikiem kijowskim został Marcin
Gasztołd, jednak kijowianie nie wpuścili go do miasta, skutkiem czego było
zdegradowanie księstwa kijowskiego. Skutkiem tego zdarzenia księstwo kijowskie ustanowiono województwem. Jego wojewodą został Marcin Gasztołd.
W skutek nieporozumień w 1475 r. Gasztołd zrezygnował z funkcji wojewody
i opuścił Kijów. W miarę rozwoju miasta Słucka za czasów Aleksandra Włodzimierzowicza zwanego Olelkiem, księstwo zaczęto nazywać słuckokopylskim, a następnie słuckim, co wiązało się z przeniesieniem ośrodka władzy do tego miasta. Jego to uznaje się za protoplastę rodu książąt słuckich.
W 1420 r. do Słucka przyjechał z wizytą dyplomatyczną od moskiewskiego kniazia Wasyla I, metropolita Focjusz. W latach 1446-1447 na pomoc
moskiewskiemu kniaziowi Wasylemu II, który próbował objąć tron moskiewski po Dymitrze Siemiakinie, wyruszył kniaź Olelko. W 1440 r. wielki książę
litewski, w porozumieniu z radą panów, oddał Olelkowi księstwo kijowskie.
Olelko wyjechał do Kijowa, a swoim namiestnikiem w Słucku uczynił syna
Semena, zaś w Kopylu – Michała.
Michałowi Olelkowiczowi przychylny był metropolita moskiewski Jonasz I Rusin, który wspierał go w objęciu namiestnictwa w Nowogrodzie.
Pełnienie funkcji urzędniczej namiestnika nowogródzkiego, dawało większe
możliwości działania, niż wakowanie na urzędzie jako wojewody, namiestnika czy marszałka 33. Nowogród Wielki, będący stolicą księstwa nowogrodzkiego, od 1136 r. będący republiką bojarską, był jednym z największych miast
średniowiecznej Europy. W 1388 r. Władysław Jagiełło zażądał namiestnictwa dla swego brata, Lingwena Semena Olgierdowicza (zm. 1431). W ramach
rekompensaty Lingwen dostał od Władysława Jagiełły księstwo mścisławskie.
Potomkinią Lingwena była Anastazja Mścisławska, która poślubiła Semena
Michajłowicza Olelkowicza, syna Michała Olelkowicza.
W 1471 r. król Kazimierz Jagiellończyk, ustanowił w Kijowie województwo na miejscu księstwa dzielnicowego rządzonego przez potomków Włodzimierza Olgierdowicza. Po śmierci Olelki, król oddał Semenowi księstwo
kijowskie, a Michałowi Słuck 34. Między innymi Włodzimierz Olgierdowicz
i jego syn Szymon Olelkowicz rozdawali w rejonie Owrucza (ziemia kijowska) grunty na własność różnym osadnikom, pod koniecznym warunkiem
„stróżowania i obrony kraju”. Rozdawnictwo gruntów leśnych było bardzo
hojne. Skutkiem takiej polityki było powstanie miejscowych osadników zwanych „bojarami zauszskiemi”, tzn. osiadłymi za rzeką Uszą.
33
34

K. Pietkiewicz, Wielkie Księstwo Litewskie…, s. 203.
A. Грицкевич, Древний город на Случи, c. 5-7.
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Książę Semen Aleksandrowicz Olelkowicz, po wyludnieniu mongolskim,
zaczął rozdawać puste przestrzenie miejscowym bojarom. Kniaź Semen potwierdził swemu bojarowi, słudze Jeremiaszowi Szaszkowi, posiadane ojcowizny i dziadowszczyzny w ziemi kijowskiej za pełnienie różnych posług 35.
Semen Aleksandrowicz rozdawał „puste ziemie” swoim namiestnikom.
Prawo do posiadania tych ziem zostało potwierdzone przywilejem króla Zygmunta I w 1506 r. dla całego księstwa kijowskiego. 16 stycznia 1499 r. w Grodnie król Aleksander podarował Semenowi Michajłowiczowi Olelkowiczowi
prawo władania Słuckiem i Kopylem36. W gramocie wielkiego księcia litewskiego Aleksandra z 1499 r. wymieniono najbardziej znaczące punkty księstwa
słuckiego: miasto Słuck, dwory Iwań, Pohost i Omhowicze, miasto Kopyl, dwory
Basławce, Syrowatczyce, Staryca, Cimkowicze, Skiepiew, Stare Sioło.
Kniaź Olelko wraz z synem Siemionem nadawali różnym osobom ziemie
znajdujące się w ziemi kijowskiej. Bohdan Fedorowicz, namiestnik putywelski, zwrócił się z prośbą do króla Aleksandra o ponowne potwierdzenie nadań
kniazia Olelko i Siemiona na wsie Bobrowoje, Hołubijew i Radinowo, ponieważ oryginały spaliły się podczas najazdu Tatarów na Kijów37.
XV stulecie było dla książąt słuckich okresem niezrealizowanych ambicji.
Nie spełniły się ich dążenia do objęcia najwyższych stanowisk państwowych.
W wyniku politycznych intryg i zmów utracili oni księstwo kijowskie. Po raz
ostatni przedstawiciele tego rodu zostali wciągnięci do politycznych intryg,
które mogły ich kosztować utratę własności ziemskiej w pierwszym dziesięcioleciu XVI wieku, kiedy poszukiwano zdrajców i członków buntu pod kierownictwem Michała Glińskiego 38.
Przeniesienie ośrodka władzy do Wilna wzmacniało rolę miejscowej arystokracji, w tym książąt słuckich. Monarchowie, aby zachować względy poddanych, nadawali im kolejne dobra ziemskie. Wiele dóbr książęta słuccy nabywali sami, wykorzystując wprowadzenie swobody w obrocie dobrami
ziemskimi. Dziedziczne księstwa w państwie litewskim przestały istnieć
w XV wieku. Pozostały nieliczne władztwa terytorialne w rękach bocznych
dynastii Giedymina. W czasach Aleksandra Jagiellończyka (1492-1506) były
to księstwa: słuckie, pińskie, mścisławskie i kobryńskie na Podlasiu. Podlegały one wojewodom wileńskiemu lub trockiemu. W księstwie pińskim władzę
Грамоты великих князей литовских с 1390 по 1569 год, Киевь 1868, c. 19-20;
SGKP, t. IV, s. 298.
36
Архив Юго-Западной России [dalej: AЮЗР], t. I, Санкт-Петербурґ 1846,
c. 185-186.
37
List pisany w Wilnie 27 lipca 1496 r., Archiwum książąt Lubartowiczów
Sanguszków w Sławucie, 1366-1506, t. I, Lwów 1887, s. 111.
38
A. Skiepjan, Olelkowicze w XVI wieku w życiu społeczno-kulturalnym Wielkiego
Księstwa Litewskiego, Władza i prestiż. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII
wieku, J. Urwanowicz, E. Dubas-Urwanowicz, Białystok 2003, s. 552.
35
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sprawowali przedstawiciele rodu Olelkowiczów. Księstwa te podlegały wojewodom wileńskiemu lub trockiemu 39.
Rozwój Wilna w tym okresie był bardzo intensywny. Zamek w Wilnie
pełnił role prestiżowe i funkcjonalne – polityczno-administracyjne, militarne,
religijne. Wilno było rezydencją władcy i siedzibą urzędnika lokalnej administracji – namiestnika wielkoksiążęcego. Gród stawał się ważnym ośrodkiem
państwa litewskiego. Król Aleksander Jagiellończyk większość czasu spędzał
nie w Krakowie, lecz właśnie w Wilnie 40. W mieście tym odbywały się również sobory Cerkwi prawosławnej. Na sobór do Wilna w 1509 r. z księstwa
słuckiego przybyli Józef (z monasteru św. Trójcy w Słucku) i protopop słucki
Fiodor. W księstwie słuckim, podobnie jak w innych dobrach prywatnych, obsadzanie stanowiska przełożonego monasteru, zależało często od ich właścicieli.
Właściciele szeroko ingerowali w wewnętrzne życie cerkiewne 41.
Za panowania króla Zygmunta I Starego i jego małżonki Bony Sworzy
(1518-1557), a następnie za czasów ich syna Zygmunta II Augusta, Wilno
przekształcono w renesansowe centrum kultury; rozwijały się tam nowoczesne myśli humanizmu 42.
Zygmunt II August uczynił z Wilna praktycznie stolicę Rzeczypospolitej. Za
sprawą jego małżeństwa z Barbarą Radziwiłłówną, zamożny ród Radziwiłłów
zyskał wyjątkowe względy, lecz nie tylko on. Między innymi Kiszkowie,
Ostrogscy, Sapiehowie, a także Olelkowicze słuccy, budowali wówczas w Wilnie wytworne pałace 43. Helena Radziwiłłówna (zm. 1546), żona Jerzego I Olelkowicza (zm. 1542), była córką Mikołaja II Radziwiłła (zm. 1521), który choć
rozpoczynał karierę m. in. zasiadając w organie władzy litewskiej – radzie panów, to kontynuował ją za panowania Zygmunta I Starego. Jego rodzony brat,
Jerzy Radziwiłł, z Barbarą z Kołów doczekał się córki, także Barbary, późniejszej małżonki Zygmunta II Augusta. Za panowania Barbary Radziwiłłówny
książę słucki Jerzy I, jedyny syn Semena Olelkowicza i Anastazji, córki księcia
mścisławskiego Iwana Jurjewicza Lingwenowicza, kupował nowe posiadłości
w księstwie słuckim i na Podlasiu. Pomimo bliskich powiązań z Radziwiłłami
pomiędzy Mikołajem Radziwiłłem „Czarnym”, wojewodą wileńskim a księciem słuckim doszło do konfliktu. Zgodnie z przywilejami Olelkowicze zajmowali w radzie litewskiej drugie miejsce po biskupie wileńskim. Radziwiłł
„Czarny” również pretendował do zajmowania tego miejsca. 20 stycznia 1560 r.
K. Pietkiewicz, Wielkie Księstwo Litewskie…, s. 203.
U. A. Pawluczuk, Wilno w okresie soboru 1514 r., „Latopisy Akademii Supraskiej”,
red. M. Kuczyńska, A. U. Pawluczuk, vol. 5, s. 83-102.
41
A. Mironowicz, Sobory wileńskie 1509 i 1514 r., „Latopisy Akademii Supraskiej”,
vol. 5, red. M. Kuczyńska, U. A. Pawluczuk, s. 71, 74.
42
M. B. Topolska, Społeczeństwo i kultura w Wielkim Księstwie Litewskim od XV
do XVIII wieku, Poznań-Zielona Góra 2002, s. 39.
43
U. A. Pawluczuk, Osiemnastowieczne Wilno…, s. 34.
39
40

Księstwo słuckie do końca XVI wieku

143

król Zygmunt II August wydał list zezwalający na piastowanie pierwszego
miejsca po duchownym przez Radziwiłła, co tylko wzmogło
nie 44.
Za życia Jerzego I księstwo słuckie zwiększyło swój stan posiadania. Ten
młody i przedsiębiorczy książę kupował różne ziemie: łąki, lasy, które przylegały bezpośrednio do posiadanych już włości. Olelkowicz nie szczędził pieniędzy na takie zakupy, na co uzyskał pozwolenie na kupno nowych ziem od
króla Zygmunta I w latach 1533-1540. Jerzy I nie cofał się również przed
zagrabianiem dóbr bojarskich, jednocześnie czyniąc im nadania w księstwie
słuckim. Dbał więc o swój książęcy wizerunek, tym samym też nie chciał
wchodzić w konflikt z bojarami. Jerzy I czynił też starania w celu odzyskania
dóbr rodowych. Olelkowicz wraz z matką dochodził prawa do księstwa mścisławskiego, jako do dziedzictwa macierzystego 45. W 1528 r. największym
posiadaczem ziemskim obok Kieżgajłów, Radziwiłłów, Gasztołdów i Konstantego Ostrogskiego, był właśnie słucki książę Jerzy. O wzroście majątku
księcia Olelkowicza świadczy liczba wystawianych na popisach koni: w 1528 r.
– 433 konie, w 1534 r. – 500 koni.
Stosunki kniazia Jerzego I z królem Zygmuntem I były zatem bardzo dobre.
Stale zasiadał on w radzie panów litewskich jako książę słucki. Przebywał czasami w otoczeniu króla również na terenie Korony w Krakowie, w grudniu
1526 i w sierpniu 1527 r. Uczestniczył również w uroczystym akcie wyniesienia Zygmunta Augusta na tron wielkoksiążęcy 18 października 1529 r., zajmując należne mu w Radzie miejsce z prawej strony króla, jako drugi po biskupie wileńskim. Wzięcie udziału w owym akcie wiązało się z ogromnym
uprzywilejowaniem. Natomiast zasiadanie w organie władzy Wielkiego Księstwa Litewskiego, jakim była rada panów, dawało możliwość książętom Olelkowiczom kontrolowanie wszystkich sfer życia na podległym im terenie. Do
przywilejów honorowych zaliczało się m.in. otrzymywanie osobistych powiadomień od wielkiego księcia litewskiego dotyczących rozpoczynania działań
zbrojnych, zwoływania sejmu, itp. Tylko osoby o statusie książąt miały prawo
wyciskać pieczęcie na czerwonym wosku. Przemyślane wyjście za mąż Aleksandry Semenownej (zm. 1564), siostry rodzonej Jerzego I księcia słuckiego, za
Konstantego Iwanowicza Ostrogskiego również powodowało wymierne korzyści
w postaci stabilnej pozycji majątkowej rodu Olelkowiczów i korzystne stosunki
z Cerkwią prawosławną. Ród Ostrogskich, podobnie jak Olelkowiczów, był
wielkim ktitorem cerkwi.
J. Daniłowicz, Skarbiec diplomatów papiezkich, cesarskich, krolewskich, książęcych;
uchwał narodowych, postanowień różnych władz i urzędów posługujących do krytycznego
wyjaśnienia dziejów Litwy, Rusi Litewskiéj i ościennych im krajów, t. II, Wilno 1862, s. 322;
A. Скеп’ян, Князи Слуцкия, Минск 2013, c. 65.
45
P. Dąbkowski, Dobra rodowe i nabyte w prawie litewskim od XIV do XVI wieku, Lwów
1916, s. 19-20.
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Podawanie kandydatury duchownych na metropolię kijowską było często
inicjowane przez Olelkowiczów słuckich. Książę słucki Jerzy I otrzymał wraz
z Aleksandrem Chodkiewiczem, starostą brzeskim i Iwanem Hornostajem
podskarbim ziemskim litewskim (1531-1558), prawo opieki nad metropolią
kijowską podczas wakansu na stolicy metropolitalnej. Dnia 8 lutego 1535 r.
nadał mu król Zygmunt I przywilej na jednorazowe podawanie (zatwierdzenie) archimandryty Ławry Pieczerskiej w Kijowie. Jerzy I Słucki pozostawał
w bliskim relacjach z Chodkiewiczem, późniejszym wojewodą nowogródzkim, między innymi przez wzgląd na rodzinne koneksje. Córka księcia słuckiego, Zofia (zm. 1571), wyszła za mąż za Jerzego Chodkiewicza (zm. 1569),
kasztelana trockiego, syna tegoż wojewody wileńskiego, Aleksandra.
Królowa Bona nastawiona była przychylnie do Kościoła prawosławnego.
Dzięki polityce królowej Bony i jej syna Zygmunta II Augusta do połowy
XVI stulecia wysokie stanowiska otrzymywało możnowładztwo prawosławne
i katolickie 46.
Po śmierci Jerzego I, jego syn, Jerzy (Jurij) II Olelkowicz (zm. 1578), podobnie jak ojciec, stale zasiadał w radzie panów litewskich jako książę słucki.
Nie brał udziału w sejmie lubelskim w 1569 r. prawdopodobnie z powodu choroby i fakt ten spowodował, że odsunięto go od życia politycznego na Litwie.
Przed unią w Wielkim Księstwie Litewskim miały miejsce natomiast skomplikowane zabiegi przysięgowe księcia Jerzego II Słuckiego. Nie uczestniczył on
w obradach sejmu lubelskiego, podobno z powodu choroby i tym samym najbardziej sobie zaszkodził, gdyż jako jedyny spośród wielu wielmożów litewskich, rzeczywiście stracił na skutek zmian, wprowadzonych wraz z unią lubelską 47. Powstanie Rzeczypospolitej Obojga Narodów spowodowało, że książęta
utracili charakter odrębnego stanu na forum wspólnotowym. Nie przyznano im
dziedzicznego miejsca w senacie. Chodzi o przywilej Zygmunta Augusta z 20
kwietnia 1572 r. Wyjątek stanowiła pozycja księstwa słuckiego. Opór szlachty
koronnej oraz wygaśnięcie rodu w 1592 r. spowodowało, że przywilej nigdy
nie został wykorzystany w praktyce. Z podobnego przywileju nie pozwolono
jednak korzystać także książętom lennym 48.
A. Mironowicz, Eparchia turowsko-pińska…, s. 197; M. B. Topolska, Społeczeństwo
i kultura w Wielkim Księstwie Litewskim…, s. 47.
47
H. Lulewicz, Gniewów o unię ciąg dalszy, stosunki polsko-litewskie w latach
1569-1588, Warszawa 2002, s. 57.
48
Protestatio magnifici ducis Slucensis de assistendo loco in Senatu Regni,
H. Lulewicz, Akta zjazdów stanów Wielkiego Księstwa Litewskiego, t. 1, Okres
bezkrólewia, Warszawa 2006; J. Wijaczka, Albrecht von Brandenburg-Ansbach
(1490-1568): ostatni mistrz zakonu krzyżackiego i pierwszy książę „w Prusiech”,
Olsztyn 2010; M. Kowalski, Księstwa i książęta w systemie ustrojowym Rzeczpospolitej
Obojga Narodów, „Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej
w Bydgoszczy” 2014, nr 7, s. 293-318.
46
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Po śmierci króla Zygmunta II Augusta w lipcu 1572 r. sytuacja Jerzego II
Olelkowicza uległa zmianie. Książę słucki doniósł, że Chodkiewicz oddaje
w zastaw królewszczyzny, organizuje sejmiki bez wiedzy rady panów litewskich. Książę słucki opublikował tajną korespondencję Chodkiewiczów z cesarzem. Jerzy II Słucki „jakby udzielnym Księciem został, oddawał siebie i księstwo swoje pod władzę Polski”. Informował, że „Litwini otwarcie się przeciw
niemu przygotowują, zaprzęgi, wozy, armaty i broń zbierają”49.
Kolejny właściciel księstwa słuckiego, Jerzy III, wraz z matką otrzymał starostwo mohylewskie, co w następnym roku zostało rozciągnięte na jego
młodszych braci. Rozdzielenie księstwa słuckiego pomiędzy trzech synów
nastąpiło przed śmiercią Jerzego II. Każdy z książąt słuckich otrzymał część
Słucka z osobną administracją. W Słucku było trzech książąt i trzech wójtów.
Jego brat, Iwan Symeon, otrzymał od ojca zamek Kopyl i kilka dworów. Cechą wyróżniającą stan magnacki był majątek, powiązania rodzinne, odbyta
edukacja. Wszyscy członkowie rodu Olelkowiczów byli starannie wyedukowani, posiadali ogromny majątek i mieli szerokie powiązania z najważniejszymi rodami w Wielkim Księstwie Litewskim i zagranicą50.
Nie bez znaczenia okazała się rola miasta Słucka w ugruntowywaniu pozycji książąt Olelkowiczów. Większość ówczesnych rodów magnackich dążyła do wznoszenia okazałych rezydencji. Także Olelkowicze posiadali takowe.
W XV stuleciu Słuck był już dużym miastem feudalnym. Po prawej stronie
rzeki Słuczy u ujścia rzeki Byczek zbudowano Górny Zamek na planie okręgu,
a poniżej niego Dolny Zamek 51. Książęta dysponowali funduszami na budowę
zarówno zamku jak i fortyfikacji wokół części miasta. Nie wszyscy magnaci
mogli sobie na to pozwolić ze względów finansowych. Twierdza słucka należała do jednych z najpotężniejszych w Wielkim Księstwie Litewskim52.
W połowie XV wieku Słuck posiadał trwałe dynastyczne, polityczne, kulturalne i religijne powiązania z Wilnem, Moskwą, Kijowem, Pińskiem. Stanowił
jedno z najaktywniejszych politycznie centrów Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Słuck powiązany był drogami handlowymi z wieloma miastami Korony
Królestwa Polskiego i innymi miejscowościami Wielkiego Księstwa LitewR. Hejdensztejn, Dzieje Polski od śmierci Zygmunta Augusta do roku 1594,
t. I, Petersburg 1857, s. 46; E. Dubas-Urwanowicz, Polskie opinie o Henryku
Walezym. Oczekiwania a rzeczywistość, „Przegląd Historyczny” 1990, 81/1-2, s. 61.
50
J. Wolff, Kniaziowie Litewsko-ruscy od końca czternastego wieku, Warszawa
1895, s. 334; A. Грицкевич, Древний город на Случи, c. 12.
51
Ю. А. Якимович, Зодчество Белоруссии XVI – середины XVII вв. Мінск
1991, c. 305-309; Por. Н.А. Волков, Оборонительные укрепления Слуцка в XII –
начале XIX в., Новые материалы по истории фортификации, Вып. 2.,
Архангельск 2016, c. 152-161.
52
A. P. Hryckiewicz, Miasta magnackie na Białorusi i Litwie, „Przegląd Historyczny”
1970, t. 61, z. 3, s. 431.
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skiego. W XVI stuleciu kupcy słuccy sprzedawali swoje towary w wielu miejscowościach ukraińskich, w Moskwie, Smoleńsku. Ze Słucka kupcy udawali
się też m. in. do Poznania, Lublina, Gniezna, Warszawy 53.
Pomimo że Słuck zasłynął jako stolica księstwa słuckiego, to jednak – co
jest zastanawiające – Kopyl znany był w historii o wiele wcześniej. Już na
mapie Sebastiana Münstera z 1556 r. figuruje Kopyl z zamkiem, zaś Słuck nie
został tam uwzględniony. Podobna sytuacja dotyczy mapy Abrahama Orteliusa z 1584 r. Prawo magdeburskie dla Kopyla zostało nadane dopiero w 1652 r.
przez króla Jana Kazimierza (1648-1668) 54.
Z początku księstwo słuckie, o czym była już mowa, funkcjonowało jako
księstwo udzielne. Jednym z najistotniejszych czynników sprawowania pełnej
władzy we własnym „państwie” miało wydanie aktu dla książąt dzielnicowych w 1499 r. We wszystkich tych aktach, wielki książę litewski oddawał
kniaziom władzę nad miejscowymi bojarami i ich ziemiami 55. W księstwie
istniało rycerstwo zależne. Osoby posiadające tytuł księcia należały do elity
politycznej ziem polsko-ruskich. Książęta słuccy, podobnie jak inni książęta
litewsko-ruscy, swobodnie dysponowali swoimi majątkami. Posiadali również
najwyższą władzę zwierzchnią nad poddanymi we własnym księstwie. Z czasem jednak ograniczenia prawa związane z lennym charakterem dóbr, zostały
zniesione na rzecz pełnej własności; można je było więc sprzedawać, dzielić,
podarować krewnym. Dobra nadane na prawie książęcym, w odróżnieniu od
zwykłych dóbr szlacheckich, utrzymały status księstwa. Po rządami rodu książąt słuckich księstwo to, jako jedyne z ruskich księstw lennych stworzonych
przez wielkich książąt litewskich w XIV wieku, przetrwało centralizację państwa
na przełomie XV i XVI wieku jako odrębna jednostka administracyjna.
Przedstawiciele rodów książęcych mogli w miarę swobodnie dysponować
jedynie dobrami nabytymi, czy to drogą kupna, czy posagu. Dobra nabyte, jeśli
nie zostały alienowane, w następnym pokoleniu, stawały się dobrami dziedzicznymi (a więc objętymi zakazem alienacji). Książęta słuccy uzyskiwali
nowe posiadłości dzięki nadaniom kolejnych władców oraz zakupom dóbr 56.
Posiadanie odpowiednich struktur władzy w swych posiadłościach – zamków,
dworów miało istotne znaczenie dla utrzymania arystokratycznego prestiżu.
Kluczową rolę w utrzymywaniu władzy w księstwie słuckim odgrywała samodzielność księcia słuckiego, bowiem litewska rada wielkoksiążęca nie
mieszała się do wewnętrznych spraw księstwa. Wszelkie sprawy natury „pańА. П. Грицкевич, Торговые связи Слуцка с городами Попьшы и прибалтики
в XVI-XVIII веках и их роль в иноземной торговле города, „Acta Baltico-Slavica”,
Białystok 1969, t. VI, s. 53-54.
54
Kopyl, SGKP, t. IV, s. 386-387.
55
K. Pietkiewicz, Wielkie Księstwo Litewskie…, s. 107.
56
M. Kowalski, Księstwa i książęta w systemie ustrojowym Rzeczpospolitej…,
s. 176, 299.
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stwowej” książę słucki rozwiązywał z radą bojarską, bez ingerencji tejże rady
wielkoksiążęcej. Taki sposób sprawowania władzy stanowił niejako pozostałość po wieczach, będących zgromadzeniem bojarów i mieszczan.
W księstwie słuckim najwyższą władzę zwierzchnią sprawowali książęta
Olelkowicze. Byli oni właścicielami gruntów, roztaczali zwierzchnictwo nad
ludnością wolną: mieszczanami, szlachtą zależną (ziemianie-szlachta), wolnym
chłopstwem, ziemianami-bojarami, Żydami i innymi. Na czele administracji
w księstwie słuckim stał namiestnik słucki, natomiast w samym Słucku wójt
mianowany przez księcia słuckiego z kręgu mieszczan. Wójt z burmistrzem
stali na czele rady (magistratu), do wójta należała m. in. władza sądownicza.
Księstwo słuckie uznawane było za odrębną jednostkę terytorialną. Status
księstwa umożliwiał rozwój własnych struktur władzy – dworu, administracji,
sądu, sił zbrojnych. Do służby wojskowej zobowiązani byli ziemianie, wybrańcy, Tatarzy i bojarzy. W zamian za służbę wojskową otrzymywali oni
nadania ziemskie i władanie tą ziemią na zasadzie dziedziczenia. Po nadaniu
prawa magdeburskiego dla Słucka zbudowano tam ratusz, gdzie swoją siedzibę miał miejski organ (magistrat). Szczegółowe rejestry dokumentów sporządzali urzędnicy książąt słuckich, np. przed 1542 rokiem Jan Łowaniecki –
podskarbi Jerzego Siemionowicza Słuckiego lub w 1556 r. Abraham Łabkowski, urzędnik Jerzego Słuckiego 57.
W swoich posiadłościach książęta byli samodzielnymi władcami. Odrębność
administracyjno-ustrojową księstwa słuckiego podkreślał status księstwa oraz
książęcy status władających nim rodem. Właściciele miast prywatnych nie dopuszczali do powstawania w nich jurydyk szlacheckich, ale nie mogli przeciwstawić się tworzeniu jurydyk duchownych, które istniały w Słucku (także Turowie, Klecku, Nieświeżu, Drui, Szklowie). Przeciwdziałając powstawaniu
nowych jurydyk miasta (m.in. Mohylew) wprowadzały zakaz sprzedaży przez
mieszczan domów i placów szlachcie i duchownym. Książęta Olelkowicze
uchylili prawo magdeburskie dla miasta Słucka w 1503 r., w zamian wprowadzając tzw. „prawo ogrodowe”. Była to jurysdykcja zamkowa, która podporządkowywała sobie mieszczan 58.
Po unii brzeskiej 1596 r. prawie wszyscy wyznawcy obrządku wschodniego na Litwie, znaleźli się pod jurysdykcją Kościoła greckokatolickiego, natomiast jedynym większym obszarem, na którym utrzymało się prawosławie,
było księstwo słuckie. Kościół prawosławny w Wielkim Księstwie Litewskim
uzyskał niespotykany gdzie indziej immunitet. Cerkiew posiadała tam status
prawny podobny do Kościoła katolickiego 59. Król Stefan Batory potwierdził
57
R. Ragauskienė, Najwcześniejsze (szesnastowieczne) rejestry archiwalne szlachty
Wielkiego Księstwa Litewskiego, „Zapiski Historyczne”, t. LXXXI, z. 1, s. 138.
58
J. Bardach, Miasta na prawie magdeburskim w Wielkim Księstwie Litewskim od schyłku
XIV do połowy XVII stulecia, „Kwartalnik Historyczny” 1980 r., R. 87, z. 1, s. 42, 46.
59
K. Pietkiewicz, Wielkie Księstwo Litewskie…, s. 205.
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25 lutego 1585 r. przywileje dotyczącego wolności i praw Cerkwi prawosławnej w Wielkim Księstwie Litewskim nadane uprzednio przez księcia Witolda,
króla Zygmunta I Starego, a potwierdzane następnie przez królów Kazimierza
i Aleksandra Jagiellończyków 60. Współpraca kniaziów słuckich jeszcze za czasów Włodzimierza Olgierdowicza z Ławrą Kijowsko-Pieczerską nie była bez
znaczenia, w podnoszeniu ich pozycji w Wielkim Księstwie Litewskim. Dzięki
protekcji dziedziców księstwa słuckiego, prawosławie przetrwało na tym obszarze. Znaczna część szlachty pozostawała w bezpośredniej zależności od wielkich feudałów.
Od czasów wielkich książąt litewskich Olgierda i Kiejstuta Wielkie Księstwo Litewskie dzieliło się na część wileńską i trocką. W połowie XVI stulecia
z części wileńskiej wyodrębniono powiat nowogródzki. Wyodrębnienie się
księstwa słuckiego z tego powiatu było dość skomplikowanym procesem 61. Na
sejmie w Horodle w 1413 r. zostało utworzone województwo wileńskie. Powstało ono jako urząd namiestniczy dla zarządu Władysława Jagiełły księstwem wileńskim. Obok wojewody ustanowiony też został urząd kasztelana
o bliżej nieokreślonych kompetencjach, ale równy mu rangą w radzie hospodarskiej. Województwo wileńskie rozdzielone było na dwie części rzeką Wilią. Na
prawym brzegu rozciągała się Litwa Zawilejska, zaś na lewym tzw. „strona
oszmiańska”. Osobny okręg administracyjny w ramach województwa wileńskiego, stanowił Nowogródek, w 1507 r. przekształcony w województwo.
Utworzone wówczas z części województwa trockiego województwo nowogródzkie wchodziło w skład Rzeczypospolitej Obojga Narodów do 1569 r.
Dzieliło się ono na trzy powiaty: nowogródzki, słonimski, wołkowyski oraz
księstwo słuckie. W rzeczywistości księstwo słuckie wchodziło w skład powiatu nowogródzkiego, jednak jego wielkość sprawiała, że było uważane za
jednostkę administracyjną, która odpowiadała pozostałym powiatom tego
województwa 62. Od 1558 r. księstwo słuckie i kopylskie nie należały do żadnego z województw. Dopiero w 1566 r. przy nowym podziale administracyjnym Litwy na województwa i powiaty przydzielono je do powiatu nowogródzkiego. Księstwo słucko-kopylskie dzieliło się na włości. Obszar księstwa słucko-kopylskiego był w dużej mierze zalesiony, pokryty puszczami,
bagnami. Pomimo to zaludnienie księstwa było gęste 63. W tym samym roku
Национальный музей истории и культуры Беларуси 45733/11, [dalej:
НМИКБ].
61
W województwie trockim znalazł się również Pińsk i Horodek, Dawidów
z Kleckiem, oddane kniaziom Jarosławiczom oraz Kobryń; K. Pietkiewicz, dz. cyt. s. 54.
62
Z. Gloger, Geografia historyczna ziem dawnej Polski, Kraków 1903, s. 300302; Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, oprac. H. Lulewicz,
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król Zygmunt August utworzył jeszcze województwo mścisławskie i mińskie,
w obrębie którego znajdowały się majętności Olelkowiczów 64. Ponadto, Podole litewskie będące częścią Wołynia, a wyodrębnione w 1566 r., do 1471 r.
należało do księstwa kijowskiego zarządzanego przez Olelkowiczów.
W obrębie tego księstwa funkcjonowali bojarzy konni, płacący rodzaj podatku-czynszu dla swoich kniaziów. Na początku XVI wieku ziemię bojarską
traktowano jako własność hospodara, dlatego dobrowolnie nadawał on lub
odbierał ją od obdarowanych.
Ziemia uprawna należała do bojarów. Na Litwie bardzo popularne było
dzielenie się bojarami (ziemią bojarów). W połowie XVI wieku w księstwie
słuckim było blisko sto rodzin ziemiańskich. W dobrach Olelkowiczów bojarzyszlachta występowali bardzo licznie. Niektórzy bojarowie próbowali uwolnić
się spod zależności książąt słuckich, jednak nie było to łatwe 65.
W gestii samych książąt Olelkowiczów leżała dobra współpraca z bojarami,
których status różnił się w zależności od wypełnianych posług. Znaczniejsi
bojarzy, uzyskiwali spore dochody z tytułu pełnienia rozmaitych urzędów państwowych. Większa część bojarstwa nie posiadała w ogóle własnych poddanych, względnie miała ich tak niewielu, że dochody z danin nie wystarczały im
na życie. Koniecznością życiową nie tylko dla tej ubogiej warstwy, ale nawet
i dla zamożniejszych było więc posiadanie własnego gospodarstwa dworskiego,
prowadzonego siłami czeladzi niewolnej, które zapewniało właścicielowi odpowiednią stopę życiową. Mieszkańcy licznych wsi bojarskich, rozlokowanych
w księstwie słuckim, pełnili wiele posług na rzecz książąt, m.in. stawiali się konno do dyspozycji książąt.
W czasach istnienia księstwa słuckiego prawo do tytułu należało się tylko
tym członkom rodów dynastycznych, którzy posiadali dobra nadane na prawie
książęcym. Książęcy status rodu i dóbr był ze sobą ściśle powiązany. Fakt ten
tłumaczy, dlaczego książęta Olelkowicze zawsze podkreślali swoje pokrewieństwo z dynastią panującą. Na wydanych przez siebie dokumentach podpisywali
się „książęta z Bożej łaski”. Ich pochodzenie pozwalało im również bez konieczności pełnienia wyższych urzędów, a takich żaden z Olelkowiczów w XVI
wieku nie piastował, stale zasiadać w szerokiej radzie hospodarskiej”66. Widać
zatem, jak osoba wielkiego księcia Witolda odgrywała w świadomości Olelko-

J. Wolff, Senatorowie i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego, Kraków 1885, s. 2.
W. Sienkiewicz, Bojarzy-szlachta i ziemianie w dobrach prywatnych w Wielkim
Księstwie Litewskim w pierwszej połowie XVI wieku, Zapiski historyczne poświęcone
historii Pomorza i krajów Bałtyckich, z. 4, Warszawa - Poznań - Toruń 1983, s. 36-63;
K. Pietkiewicz, Wielkie Księstwo Litewskie…, s. 20.
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Zabiegi kniaziów Olelkowiczów Słuckich i uzyskanie miejsca w senacie po 1569 r.,
Odrodzenie i Reformacja w Polsce, red. J. Tazbir, Warszawa 2003, t. 47, s. 65-88.
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wiczów istotną rolę67. Bliskie powinowactwo Olelka z wielkim księciem litewskim Witoldem, już na początku dawało rodzącej się familii Olelkowiczów
przewagę i stawiało ją na równi z innymi możnymi rodami. To w jaki sposób
Olelkowicze ją wykorzystywali, zależało od ich zmysłu i odpowiedniej taktyki.
Na ziemiach litewsko-ruskich uznawano honorowe pierwszeństwo książąt.
Samo urodzenie plasowało książąt słuckich wysoko w hierarchii Wielkiego
Księstwa Litewskiego. Będąc wyłącznie potomkami panujących, książęta ci
tworzyli stan zamknięty – kto nie był księciem, nie mógł nim zostać 68. Wielu
możnych, celem wyróżnienia się od reszty, przyjmowało polską nazwę książęta, którą tłumaczono z ruskiego nie kniaź, ale właśnie kniaże, kniażati. Skutkiem tego ubożsi książęta, którzy pozostali przy dawnym tytule kniaziów,
z czasem utonęli w tłumie szlachty. Zamożniejsi spośród nich przeszli do rzędu
magnatów już nie kniaziów, ale książąt. Olelkowicze słuccy zostali zapamiętani
właśnie jako książęta. Tytuł ten przyjęły wielkie rody pod koniec szesnastego
wieku. Jak podaje Józef Wolff, oprócz książąt słuckich, należeli do nich: Czartoryscy, Mścisławscy, Ostrogscy, Zasławscy, Zbarascy i inni. Silna pozycja
dynastyczna Olelkowiczów wywierała wpływ także na inne rody. Potwierdza to
fakt, iż w latach późniejszych również Radziwiłłowie, w celu wzmocnienia
swej dynastycznej pozycji, również starali się dowieść swego pochodzenia od
dawnych władców Litwy69.
Zjawiskiem, które zdominowało życie państwowe w XVI stuleciu był
swoisty nepotyzm. Możnowładztwo litewskie starało się zapewnić sobie trwałe stanowiska poprzez zawieranie małżeństw we własnym kręgu 70. Zapobiegało to rozdrabnianiu majętności drogą dziedziczenia. Ród książąt Olelkowiczów nie był wolny od tych tendencji. Książęta ruscy poprzez bliską współpracę z litewską elitą zapewniali sobie wysokie miejsce w hierarchii Wielkiego Księstwa Litewskiego. W skład senatu Wielkiego Księstwa Litewskiego
wchodzili wówczas z urzędu: arcybiskupi i biskupi katoliccy, wojewodowie,
kasztelanowie (konarscy z województw kujawskich) i niektórzy ministrowie.
Z przedstawicielami litewskiej rady panów Olelkowiczów łączyły bliskie
powiązania rodzinne: książęta słuccy zawierali związki małżeńskie z córkami
i synami wojewodów. Pozostawanie w dobrych stosunkach z wojewodami
Witolda już za życia porównywano na Litwie oraz w państwach ościennych do
Aleksandra Macedońskiego i Juliusza Cezara; A. Bumblauskas, Wielkie Księstwo Litewskie. Wspólna historia, podzielona pamięć, Warszawa 2013, s. 36.
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było niejako gwarantem utrzymywania silnej pozycji. Książęta słuccy doskonale zdawali sobie sprawę, jak ważne są odpowiednie mariaże i jak istotne
jest obracanie się we wpływowych sferach. Rangę księstwa słuckiego podnosił fakt powiązania jego właścicieli nie tylko z rodami w Wielkim Księstwie
Litewskim, ale również z dworami europejskimi: Michał Olelkowicz był bratem ciotecznym wielkiego księcia Moskwy Iwana III Groźnego oraz szwagrem wojewody wołoskiego Stefana III Wielkiego (1429-1504) – siostra Michała i Semena Olelkowiczów, Eudoksja, wyszła za mąż w 1463 r. za tego
prawosławnego hospodara 71. Córka tejże Eudoksji i Stefana III, Elena Stefanowna (ok. 1464-1505), poślubiła starszego syna wielkiego księcia moskiewskiego Iwana III Wasilewicza (1440-1505), Iwana Młodego (1458-1490),
księcia twerskiego. Feodozję, siostrę Olelkowiczów, wydano za Juriewicza
Patykiejewa, którego brat był namiestnikiem moskiewskim i angażował się
w politykę moskiewską.
Do politycznych związków między wielkimi książętami litewskimi i książętami twerskimi, doszło już wcześniej, w XIV stuleciu. Wówczas to Giedymin zimą 1320/21 wydał swoją córkę Marię za Dymitra Michajłowicza, księcia twerskiego (zm. 1325). Następnie jego syn Olgierd poślubił księżniczkę
twerską Juliannę, córkę Aleksandra Wielkiego (zm. 1339). Księstwo twerskie
było jednym z ważniejszych księstw na Rusi. Znajdowało się na szlaku łączącym Nowogród Wielki z północno-wschodnimi terenami Rusi. Istniało od
połowy XIII stulecia do 1489 r. Małżeństwo Olgierda z księżniczką twerską
Julianną, bratanicą ówczesnego księcia moskiewskiego, przyczyniło się do
utworzenia stałych powiązań politycznych pomiędzy Wilnem, Twerem i Moskwą 72. Również nieznana z imienia wnuczka Olgierda, a córka Włodzimierza
Olgierdowicza, poślubiła Wasyla (zm. 1426), zostając księżniczką twerską.
Podobnie uczynił syn Olelki, Semen Olelkowicz, wydając za mąż swoją córkę
Zofię (zm. 1483) za Michała Borysowicza, księcia twerskiego (1453-1505).
Ponadto nieznaną z imienia, córkę Olelki, wydano za księcia prońskiego Jurija Fiedorowicza. W skład księstwa czernihowskiego wchodziło księstwo muromo-riazańskie, z którego w XII wieku wydzieliło się księstwo prońskie. Nie
bez znaczenia były również posunięcia matrymonialne wielkiego księcia Witolda i jego przyrodniego brata, króla Władysława Jagiełły: pierwszy z nich
poślubił Juliannę Holszańską, a spokrewniona z nią Zofia Holszańska, została
królową Polski. Bratem Włodzimierza Olgierdowicza był Iwan Bielski, który
poślubił Wasylisę Holszańską, siostrę Zofii, królowej Polski.
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Wiedziano o tym, że kniaź Semen Olelkowicz jeździł do Moskwy do swojej babki Zofii Witoldówny, żony Wasyla I Dymitrowicza (1371-1425), wielkiego księcia moskiewskiego, najstarszego syna Dymitra Dońskiego (13501389). Ród Olelkowiczów był powiązany, jak widać, niemal ze wszystkimi
najznamienitszymi domami Wielkiego Księstwa Litewskiego 73.
Pod koniec XV i w XVI stuleciu najważniejsze urzędy należały do największych rodów możnowładczych na Litwie, m.in. Kieżgajłów, Gasztołdów,
Sapiehów, Radziwiłłów. Urząd wojewody wileńskiego sprawowany był
w XV i XVI wiekach m. in. przez Jana Gasztołda (1443-1457), Mikołaja Radziwiłła „Amora” (1510-1521), Mikołaja Radziwiłła Czarnego (1551-1565),
Mikołaja Radziwiłła „Rudego” (1566-1584), Krzysztofa Radziwiłła „Pioruna”
(1584-1603). Z tymi przedstawicielami władzy litewskiej książęta Olelkowicze słuccy utrzymywali kontakty rodzinne. Dla przykładu, Semen Olelkowicz
poślubił Marię, córkę wojewody Jana Gasztołda. Syn Anastazji Słuckiej, Jerzy I, ożenił się z córką wojewody wileńskiego, Mikołaja II Radziwiłła
„Amora”, Heleną (zm. 1546). Córka Semena Michajłowicza Olelkowicza
(zm. 1505), Aleksandra Semenowna (zm. 1564) wyszła za mąż za Konstantego Iwanowicza Ostrogskiego (zm. 1530), opiekuna i protektora Kościoła prawosławnego. Jerzy I wydał swą córkę za Jerzego (Jurija) Chodkiewicz kasztelana trockiego (1566-1569), który był najmłodszym synem wojewody nowogrodzkiego Aleksandra Chodkiewicza (zm. 1549). Jerzy II (Semenowicz)
Olelkowicz (ok. 1530-1578) wszedł w związek małżeński z Katarzyną z Tęczyna (1558-1592), córką Stanisława hrabiego Tęczyńskiego, wojewody krakowskiego (1581-1588). Książę Iwan Symeon Olelkowicz w 1586 r. ożenił
się z Zofią Mielecką (1567-1619), córką Mikołaja Mieleckiego, hetmana
wielkiego koronnego i wojewody ziem podolskich (1569-1585) oraz księżnej
Elżbiety Radziwiłłówny, córki księcia Mikołaja Radziwiłła Czarnego (15151565), wojewody trockiego (od 1550) i wileńskiego (od 1566). Jerzy III Olelkowicz poślubił córkę Mikołaja Kiszki herbu Dąbrowa (zm. 1587), wojewody
podlaskiego, Barbarę Kiszczankę. Ród Kiszków był związany z dworem królewskim, od czasu panowania Kazimierza Jagiellończyka, kiedy to dziadek
Mikołaja Kiszki, Stanisław Piotrowicz Kiszka (zm. 1514), był czołową osobistością życia publicznego tego okresu 74.
Podaje się, iż w księstwie słuckim były 32 większe miejscowości i 7 miast
z zamkami: Słuck, Kopyl, Romanów, Starobin, Piaseczna, Lenin i Lubań 75.
O wielkości księstwa słuckiego świadczy liczba miejscowości uwzględniona

Zob. Т. Г. Левишко, „О доблестях, подвигах, о славе...”. Исторические известия о предках
святой праведной Софии Слуцкой, ред. А. В. Миронович, Л. В. Левшун, Минск 2012.
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w Inwentarzu księstwa słuckiego 1600 roku 76. Miejscowości wchodzące
w skład księstwa słuckiego oraz miejscowości przynależne do tego księstwa
w granicach Wielkiego Księstwa Litewskiego zostały zaznaczone na mapie Jana
Jakubowskiego oraz Wielkim Historycznym Atlasie Białorusi 77. W obrębie księstwa słuckiego funkcjonowało wiele monasterów i cerkwi. Drogą darowizn
i nadań ze strony książąt Olelkowiczów gromadziły one znaczne bogactwa
w postaci wsi, ludności służebnej, dóbr materialnych (żywności). Do monasteru św. Trójcy należały m.in. wsie: Puchowicze (w nim służb 13½), Redkowicze (służb 13), Szypiełowicze (służb 6), Jamińsko (służb 11), Wiechczykowicze (służb 7). Do cerkwi św. Eliasza należeli z kolei ludzie z monasteru
w Moroczy (służb 13), wieś Cieruszki (służb 16), wieś Pasieka (służb 7), wieś
Mieleszkowicze (służb 2) 78. Oszacowanie dokładnej liczby wsi w księstwie
słuckim nie jest łatwe, jednak waha się ona w granicach stu pięćdziesięciu79.
Prócz tego, książęta Olelkowicze słuccy byli właścicielami wielu miejscowości położonych w Koronie Polskiej 80.
Księstwo słuckie, rządzone przez książąt Olelkowiczów słuckich, obok
księstwa mścisławskiego, kobryńskiego było jedynym samodzielnym księstwem w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Największy rozrost księstwa
nastąpił za rządów Jerzego I Olelkowicza, utrzymującego ścisłe związki
Cały inwentarz zob.: A. Klecha, Inwentarz księstwa słuckiego 1600 r., „Rocznik
Bialskopodlaski” 2016, s. 211-229.
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Urzecze, Lubań i innymi raz Kopyl z dworami Bajłowice, Syrowatczyce, Staryca,
Skiepiowo, Kołok i Stare Sioło książę słucki otrzymał potwierdzenie w 1537 r. od
króla Zygmunta I.
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z monarchą Zygmuntem I Starym. Trwałość rodu książąt słuckich i ich księstwa, zawdzięczano słabemu rozgałęzieniu: panowanie Michała i Semena
Olelkowiczów skoncentrowało się zaledwie na dwóch różnych ośrodkach
władzy – Słucku, Kopylu, przejściowo w Kijowie i Pińsku. Choć w II połowie
XVI wieku widać zmniejszanie się dóbr książąt Olekowiczów, to po unii lubelskiej status księstwa z pewnością zachowały właśnie dobra książąt Olelkowiczów. Rangę książąt słuckich podnosiło nie tylko bliskie pokrewieństwo
z Jagiellonami, ale również przejściowe władanie księstwem kijowskim.
Było to niewątpliwie największe alodialne księstwo funkcjonujące w ramach
Rzeczypospolitej. Król Zygmunt II August zagwarantował książętom słuckim
dziedziczne miejsce w senacie Rzeczypospolitej 81. W 1600 r., w wyniku małżeństwa jego ostatniej przedstawicielki, księżnej Zofii Olelkowiczówny, z podczaszym wileńskim Januszem I Radziwiłłem przeszło w posiadanie Radziwiłłów birżańskich82. Księstwo to, przedstawiane na mapach z czasów nowożytnych, było symbolem wielkości, potęgi i siły 83. Szacuje się, że jego powierzchnia (wraz z księstwem kopylskim) wynosiła około 12 650 km². Wielkość i zasięg dóbr książąt Olelkowiczów, w porównaniu z innymi wielkimi
posiadłościami feudalnymi XVI i XVII wieku, ilustruje mapa wykonana przez
Mariusza Kowalskiego: Posiadłości książąt, ordynatów, hrabiów (na Litwie)
Rzeczpospolitej oraz inne wielkie posiadłości magnackie na przełomie XVI
i XVII wieku. Jak wynika z tej mapy, księstwo słuckie zdecydowanie górowało wielkością nad innymi prywatnymi terytoriami 84. Aż do czasu rozbiorów,
księstwo słuckie pozostało największym w Rzeczypospolitej, kompleksem
dóbr prywatnych.

M. Kowalski, Księstwa i książęta w systemie ustrojowym Rzeczpospolitej…,
s. 293-318.
82
R. Degiel, Protestanci i prawosławni: patronat wyznaniowy Radziwiłłów birżańskich nad Cerkwią prawosławną w księstwie słuckim w XVII w., Warszawa 2000, s. 33.
83
Księstwo zostało umieszone m. in. na Mapie Radziwiłłowskiej, por.: S. Alexandrowicz, Rozwój kartografii Wielkiego Księstwa litewskiego od XV do połowy
XVIII wieku, Poznań 1989, s. 17.
84
M. Kowalski, Księstwa i książęta w systemie ustrojowym Rzeczpospolitej…,
s. 293-318; tenże Księstwa Rzeczpospolitej…, s. 115.
81
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Streszczenie
Artykuł omawia powstanie i funkcjonowanie księstwa słuckiego (i kopylskiego)
do końca XVI stulecia. Przedstawiono w nim początki księstwa słuckiego, które wyłoniło się z księstwa turowsko-pińskiego w XII stuleciu. Przybliżono procesy przejścia księstwa słuckiego pod panowanie książąt Olelkowiczów słuckich. Szczególny
nacisk położono na czynniki, które wpłynęły na rozwój tego obszaru pod rządami
książąt Olelkowiczów (m. in. autonomię księstwa, rolę bojarstwa, znaczenie dóbr
dziedzicznych). Omówiono granice terytorialne księstwa słuckiego, zmiany w jego
podziale administracyjnym, rozkład własności ziemskiej oraz stopień niezależności
od władzy wielkoksiążęcej. Uwzględniono również wielowymiarową rolę miasta
Słucka w życiu Wielkiego Księstwa Litewskiego.
The Duchy of Słuck until the end of the 16th century
SUMMARY
The article discusses the establishment and functioning of the Slavic (and Kopylian) principality until the end of the sixteenth century. It presents the beginnings of
the Slavic Duchy, which emerged from the Turow-Pinsk Principality in the twelfth
century. The process of transition of the Slavic Principality to the reign of the Dukes
of Olelkowicz was discussed. Particular emphasis was placed on factors that influenced the development of this area under the rule of the princes of Olelkowicz (including the autonomy of the duchy, the role of the boyars, and the importance of
hereditary titles and priveleges). The territorial boundaries of the Slavic Principality,
the changes in its administrative division, the distribution of landed property and the
degree of independence from grand-ducal power were discussed. The multi-dimensional
role of the city of Słuck in the life of the Grand Duchy of Lithuania was also.
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Przepisy wewnętrzne Koła Łowieckiego 7 Pułku
Ułanów Lubelskichim. gen. Kazimierza Sosnkowskiego
w Mińsku Mazowieckim
Celem niniejszej pracy jest przybliżenie nieporuszanych dotąd w opracowaniach aspektów z życia 7 Pułku Ułanów Lubelskich. W oparciu o przepisy
wewnętrzne Koła Łowieckiego 7 Pułku, czyli statut i regulamin funkcjonowania, ukazane zostaną zainteresowania i pasje łowieckie kadry oficerskiej.
Pułk został utworzony w listopadzie 1918 r. Największą jego część stanowili legioniści 1 Pułku Ułanów Beliny-Prażmowskiego. Na terenie zaboru
austriackiego w październiku 1918 r., oficerowie zwolnieni z obozu jenieckiego sformowali trzy pułki kawalerii. W nocy z 31 października na 1 listopada 1918 r., po rozbrojeniu Austriaków i zakwaterowaniu w koszarach ułanów,
utworzono część pułku w Lublinie. 5 listopada dowództwo Wojsk Polskich
w Lublinie zatwierdziło tworzenie pułku. Brał on udział w wielu bitwach,
w odsieczy Lwowa, w natarciu na Rawę Ruską, pod Warchatą, Korchwiami,
Żółkwią, Uchnowem, Dobrosinem, Krystynopolem. 1 czerwca 1921 r. Minister Spraw Wojskowych rozlokował pułk w Mińsku Mazowieckim 1.
W okresie od lipca 1920 do marca 1929 r. dowódcą jednostki był płk
Zygmunt Piasecki. W tym czasie, 22 października 1924 r. powstało MińskoMazowieckie Towarzystwo Łowieckie i Ochrony Zwierząt, mające za główne
zadanie szerzenie zasad prawidłowej gospodarki łowieckiej, przestrzeganie
okresów ochronnych zwierzyny i krzewienie kultury na tym polu wśród włościan, współdziałanie z władzami lokalnymi w zwalczaniu wykroczeń przeciw przepisom i ustawom. Szybko skonsolidowano prace w celu ochrony
zwierzostanu, walkę z kłusownictwem i plagą psów w lasach. Na dalszym
planie stało zrzeszenie się koła w czysto myśliwskie towarzystwo. Warto
1

Zob. np. K. Szczypiorski, Ułani Lubelscy, Warszawa 2010.
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nadmienić, że łowiectwo tworzyła w tamtych czasach wyłącznie elita zarówno cywilna jak i ta związana z armią. W skład zarządu Towarzystwa weszli:
• Roman Andrzejkowicz z Przytoki,
• hr. Tomasz Łubieński z Mińska Mazowieckiego,
• płk Zygmunt Piasecki z 7 Pułku Ułanów,
• rtm. Bronisław Rakowski,
• Stanisław Szalowski, zastępca starosty powiatowego,
• Bohdan Wyleżyński, właściciel dworu w Wielgolesie,
• Władysław Zabiełło, dyrektor Syndykatu Rolnego.
W Księdze Dziejów 7 Pułku napisano Pułkownik Piasecki był jednym z założycieli i przez kilka lat prezesem Towarzystwa. Należało do niego 32 członków: 20 z powiatu mińskiego, 6 z Warszawy i 6 oficerów Pułku. Dzierżawiono
duże tereny łowieckie i utrzymywano własną bażantarnię, której stan bażantów wynosił 3000 szt. w lasku 150-cio morgowym. Polowanie odbywało się
raz na rok. Łowczym był rtm. Br. Rakowski. Co rok w zimie odbywał się bal
w kasynie oficerskim dla zaproszonych gości z powiatu i Warszawy 2.
Wojskowe koła łowieckie tworzone były w wielu jednostkach. Dnia
3 grudnia 1937 r. kolejny dowódca jednostki, płk Leonard Łodzia-Michalski
w liście do generała K. Sosnkowskiego pisał: Założyliśmy koło łowieckie Pułku Ułanów im. gen. K. Sosnkowskiego. Upraszamy Pana generała o uczynienie nam zaszczytu i przyjęcie godności honorowego członka Koła. Dołożyliśmy wszelkich starań, by Kółko stanęło na odpowiednim poziomie; prosimy
jednak o wybaczenie, że z racji trudności zgromadzenia odpowiedniej na wynajem terenów łowieckich… pieniędzy, nie od razu uda się nam postawić je
na takim poziomie, na jakim uważamy, że stanąć powinno 3. Do listu dołączono statut i listę członków koła. Do Koła przystąpiło 3 generałów, jako członkowie honorowi, 16 oficerów i 7 cywilów z kręgu lokalnego ziemiaństwa:
A. Członkowie honorowi:
1. gen. broni Kazimierz Sosnkowski – prezes honorowy,
2. gen. bryg. Janusz Głuchowski,
3. gen. bryg. Zygmunt Piasecki.
B. Członkowie rzeczywiści:
1. płk dypl. Bronisław Rakowski,
2. płk Ksawery Maszardon,
3. mjr Stefan Sroczyński,
4. mjr dypl. Celestyn Kański,
J. Smoleński i M. Żebrowski, Księga Dziejów 7 Pułku Ułanów Lubelskich
im. Generała K. Sosnkowskiego, Londyn 1969, s. 289.
3
Centralne Archiwum Wojskowe (dalej: CAW), Adiutantura 1 Wiceministra
Spraw Wojskowych (dalej: Adiutantura), sygn. 300.4.3, list do gen. Sosnkowskiego.
2
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Wacław Bełkowski,
Józef Czarnocki,
Józef Kierwiński,
Łuniewski,
Antoni Rychłowski,
Bohdan Wyleżyński,
płk Leonard Łodzia-Michalski,
Ppłk Marian Skrzynecki,
mjr dypl. Veli Bek Jedigar,
mjr Antoni Głuchowski,
rtm. Romuald Jaworski,
rtm. Jerzy Karwat,
por. Adam Bieliński,
por. Zygmunt Jasieński,
ppor. Jerzy Fabrycy,
ppor. Wojciech Konopka,
ppor. Michał Sroczyński,
ppor. Władysław Grocholski 4.

Tradycje łowieckie polskiego oręża są powszechnie znane. Rycerstwo,
szlachta a potem wojsko kontynuowało tradycje łowieckie. Po odzyskaniu
niepodległości do 3 grudnia 1927 r. na poszczególnych terenach Polski obowiązywało prawo zaborców. Po tej dacie stosowano już prawo łowieckie
II Rzeczypospolitej, jednak traktowało ono łowiectwo w sposób ogólny. Wyznaczało gatunki łowne, terminy polowań, określało czym jest polowanie,
obwód łowiecki i karta łowiecka. Wskazywało niedozwolone sposoby łowienia, traktowało o ochronie polowania, szkodach łowieckich, itp. nie wkraczając w wewnętrzne problemy kół, nie określając struktury wewnętrznej ani
organizacji polowań, kar i nagród 5.
Powstające w jednostkach Wojska Polskiego koła łowieckie funkcjonowały w ramach ogólnie obowiązującego prawa. Szczegółowe reguły działania
wprowadzały dopiero regulaminy wewnętrzne, uchwalane stosownie do potrzeb i możliwości. Przykładem może być 17 Pułk Artylerii Lekkiej, gdzie
w porównaniu z omawianymi w niniejszym artykule normatywami, stosowano inne kary regulaminowe, inne stawki za ubitą zwierzynę, inna była punktacja przy powoływaniu króla polowania, itp. 6 Różnic w stosunku do niżej
omówionych regulacji było wiele. Regulamin i statut miały charakter indywiTamże.
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 3.12.1927r. o prawie łowieckim, Dz. U. z 1927 r., poz. 934.
6
CAW, 17 Pułk Art. Lekkiej, sygn. I 300.17.85.
4
5
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dualny. Określały stosunki w powstałym towarzystwie i ramy działania,
uwzględniając istniejące prawo. One stały się podstawą opisu organizacji
Koła Łowieckiego w 7 Pułku i jego funkcjonowanie.
Koło miało na celu szerzenie zasad prawidłowej gospodarki łowieckiej,
przestrzeganie właściwych sposobów polowania, podnoszenie zwierzostanu
oraz współdziałanie z władzami lokalnymi i zwalczanie wszelkich wykroczeń
przeciwko prawu. Gospodarka łowiecka była w tym czasie bardzo rabunkowa 7. Myśliwi dzierżawili tereny eksploatując je maksymalnie i po dwóch,
trzech latach porzucali je wynajmując następne. Stan zwierzostanu był niski
ze względu na duży problem z kłusownictwem i wałęsającymi się bezpańskimi psami. Dla osiągnięcia tych celów Koło miało zabiegać o wyjednanie celowych działań władz w zakresie łowiectwa, utrzymywać i prowadzić tereny
łowieckie, urządzać polowania, nabywać żywą zwierzynę i prowadzić jej
hodowlę, tępić drapieżniki, kłusownictwo oraz nieprawidłowy handel ubitą
zwierzyną. Miało za zadanie organizować wystawy łowieckie, konkursy strzeleckie, odczyty, prowadzić bibliotekę, itp., nagradzać osoby wyróżniające się
w działalności koła 8.
Towarzystwo, tak jak i inne osoby prawne, mogło zawierać umowy
i nabywać majątek. Siedzibą Koła było miejsce postoju 7 Pułku. Rok obrachunkowy liczono od 1 czerwca. Członkiem honorowym mógł zostać każdy
członek wybrany jednogłośnie na zebraniu ogólnym na wniosek Zarządu lub
pięciu członków rzeczywistych za zasługi położone dla łowiectwa. Inaczej
wyglądało przyjmowanie członków rzeczywistych, gdzie przyjętym mógł być
każdy na wniosek zarządu lub dwóch członków rzeczywistych. Wszyscy
członkowie mieli prawo nosić znaczek o określonym wzorze i wszyscy mieli
obowiązek uczestnictwa w czynnościach koła. Inaczej rozwiązano problem
z opłatami zarówno składek jak i wpisowego. Członkowie honorowi nie byli
do tego zobowiązani. Członek rzeczywisty płacił 120 zł rocznej składki płaconej miesięcznie i 50 zł wpisowego. Wysokość opłat mogła być zmieniona
w głosowaniu ogólnym.
W przepisach wewnętrznych omówiono działania członków niezgodne
z regulaminem i statutem lub powszechnie obowiązującym prawem, z zasadami honoru i etyki. Osoby tak postępujące mogły być usuwane na wniosek
Zarządu zwykłą większością głosów. Każdy członek mógł wystąpić z koła po
uregulowaniu składek łącznie z miesiącem, w którym wystąpić zechciał.
Władzami koła były: Zarząd i Ogólne Zebranie Członków. Zarząd składał się
z prezesa, sekretarza, skarbnika i łowczego, wybieranych spośród członków
koła na ogólnym zebraniu na okres trzech lat. Jednocześnie wybierano dwóch
Kronika Mińsko-Mazowieckiego Koła Łowieckiego dostępna w MińskoMazowieckim Kole Łowieckim. CAW
8
CAW, Adiutantura, sygn. 300.4.3, Statut Koła Łowieckiego, Zasady Ogólne pkt. c.
7
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zastępców zarządu, którzy wstępowali do niego po ustąpieniu członka przed
upływem kadencji. Zebranie Zarządu uznawano za ważne przy obecności
dwóch członków. Zarząd kierował działaniami Koła, zwoływał zebrania
ogólne, przestrzegał wykonywania statutu, zarządzał majątkiem, gospodarką
łowiecką, reprezentował koło w czynnościach prawnych z wyłączeniem przyjęcia darowizn, nabycia i zbycia nieruchomości, zaciągnięcia kredytów, wykreślenia członka zalegającego z opłatami na rzecz koła i zawieszenia w razie
naruszenia ustalonych norm. Zobowiązany był do wyznaczania delegatów na
zjazdy łowieckie. Prezes zwoływał zebranie ogólne, reprezentował koło na
zewnątrz, czuwał nad przestrzeganiem statutu. Sekretarz protokołował obrady, skarbnik prowadził korespondencję i gromadził fundusze. Łowczy zajmował się gospodarką łowiecką 9.
Zebrania Koła dzieliły się na zwyczajne i nadzwyczajne. Zebranie zwyczajne organizowano raz w roku, w czerwcu. Przedstawiano na nim sprawozdanie z minionego roku oraz plan na rok następny. Na tym zebraniu mogły
być wybierane władze oraz poruszano sprawy, w których potrzebna była decyzja w głosowaniu ogólnym. Zebranie ogólne uznawano za ważne przy
obecności 50% członków. Przewidziano też oddawanie głosu przez członka
nieuczestniczącego w zebraniu w formie pisemnej. Przy braku quorum zarząd
zwoływał zebranie ogólne w innym terminie i tym razem było ono ważne bez
względu na ilość uczestniczących. Podejmowane sprawy przegłosowywano
zwykłą większością głosów z wyjątkiem głosowania nad rozwiązaniem koła,
do którego potrzebnych było 2/3 wszystkich głosów. Zebranie ogólne, jako
władza najwyższa w kole, przyjmowało sprawozdania, wybierało zarząd,
zatwierdzało wszystkie ustalenia i zarządzenia, decydowało o zbyciu lub nabyciu nieruchomości, przyjęciu darowizn, zaciągnięciu kredytów, zmianie
statutu, wykreśleniu członków, decydowało o likwidacji koła. Ustalało
w razie potrzeby zmiany wysokości wpisowego i składek, decydowało
o wszystkich sprawach wniesionych zarówno przez Zarząd jak i przez członków koła. W razie likwidacji ostatnie zebranie decydowało o majątku 10.
Regulamin koła był równie ważny i musiał być dostosowany do obowiązującego prawa łowieckiego. Według niego w polowaniach uczestniczyli członkowie rzeczywiści, honorowi, jak również zaproszeni goście z wyłączeniem
członków zalegających ze składkami. Osoby obce mogły być zapraszane zarówno przez zarząd jak i członków, ale w porozumieniu z zarządem. Koszty
zaproszonych oraz członków ponosili zapraszający bezpośrednio po zakończonym polowaniu. Polować można było jedynie po wcześniejszym zawiadomieniu i zgodzie zarządu. Uczestniczący w polowaniu musiał mieć wykupioną kartę łowiecką i nosił ją przy sobie. Porządkiem na polowaniu zarządzał
9

Tamże, Statut, pkt. 14.
Tamże, Statut, Statut § 4 Likwidacja Koła.

10
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łowczy i nie wolno było kwestionować jego decyzji. Zabroniono wydawania
rozporządzeń straży łowieckiej niezgodnych z jej kompetencjami. Ubita zwierzyna należała do myśliwego, który ją ustrzelił. Terminy polowań oraz opolowywane rewiry ogłaszał zarząd. W polowaniach miał prawo brać udział
każdy myśliwy po uprzednim dwutygodniowym pisemnym zgłoszeniu i w razie
niedopełnienia tych formalności miejscem na polowaniu dysponował zarząd.
Zrezygnować z polowania można było najpóźniej na dwa dni przed jego terminem, pisemnie i – o ile tego nie uczyniono – ponoszono koszty na równi
z uczestnikami polowania. Sprawy sporne rozstrzygał łowczy. On też przed
polowaniem miał obowiązek rozdać uczestnikom plan polowania z instrukcją
i rozlosować stanowiska w poszczególnych miotach. Myśliwi zobowiązani
byli w każdym miocie zająć wylosowane stanowisko i stosować się do zaleceń łowczego. Opuszczanie stanowisk było zabronione do końca pędzenia.
Jedynym wyjątkiem mogła być obrona napadniętego przez zwierzę lub
w razie zasłabnięcia. Myśliwy na polowaniu miał obowiązek zachowywać się
cicho, nie przeszkadzać i nie płoszyć zwierzyny, musiał stać bez ruchu. Zasady te obowiązywały od razu po zajęciu stanowiska. Rozpoczęcie pędzenia
oznajmiano trąbką, a zakończenie prowadzący oznajmiał gwizdkiem. Od tego
momentu strzelanie było zabronione11.
Na polowaniu nie wolno było strzelać do innej zwierzyny, niż wyznaczona
do odstrzału. Broń, jakiej używano, ograniczono do gładkolufowej
i sztucerów myśliwskich. Za strzał po linii uważany był strzał, w którym
wiązka śrutu lub kula przebiegała pięć kroków od stanowiska sąsiada i był
oczywiście surowo wzbroniony. Załadowanie broni następowało po zajęciu
stanowiska, rozładowanie bezpośrednio po zakończeniu pędzenia. Poszukiwanie postrzelonej zwierzyny było niedopuszczalne przed zakończeniem
pędzenia i po nim w terenie, który miał być jeszcze opolowywany. Poza tym,
po uzgodnieniu z łowczym, można było dochodzić postrzałka 12.
Przy polowaniu na zające stosowano metodę kotłów. Zabronione było
wchodzenie do środka kotła i wysuwanie się z kotła w przód lub w tył. Każdy
z myśliwych mógł mieć strzelca i odpowiadał za niego. Strzelec mógł użyć
broni jedynie w wypadku napadnięcia jednego z myśliwych przez zwierzę. Po
polowaniu ustalani byli król i wicekról polowania. Podstawą do obioru było
przyporządkowanie odpowiedniej ilości punktów poszczególnym gatunkom
zwierzyny łownej i tak: daniel (10 pkt.), kozioł (3), dzik (10), ryś (20), wilk
(10), lis (3), borsuk (5), kaczka (1), zając (1), cietrzew (1), bażant (2), jarząbek (3), kuropatwa (1, a w ciągu listopada 3 pkt.), słonka (1), pozostałe pióro
(1). Za każdą sztukę strzeloną kulą, nie śrutem, doliczano 2 punkty. Przy rów-

11
12

Tamże, Regulamin Koła Łowieckiego, pkt. 15
Tamże, pkt. 20.
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nej ilości punktów decydowała liczba strzałów, a przy równej ilości strzałów
losowanie 13.
W polowaniach zbiorowych mogli brać udział wszyscy członkowie koła.
Organizowano również polowania zbiorowe mniejsze, grupowe, z ogarami na
dziki i lisy, z naganką, ze sznurami na drapieżniki. Zarząd określał ilość takich polowań na podstawie wniosku łowczego. W grupach tych łączonych
dowolnie uczestniczyło co najmniej trzy osoby, opolowywano wyłącznie
tereny wyznaczone przez łowczego i w terminie przez niego określonym.
Rozwiązano też kwestię ewentualnego nadmiaru zgłaszających się na mniejsze polowania grupowe. Jeśli ilość polujących przewyższała ilość przewidzianych polowań ustalonych przez zarząd, zadaniem łowczego było ustalenie
projektu poszczególnych zgłaszanych grup, przy czym w razie braku porozumienia rozstrzygała zasada kolejności polowania, ewentualnie losowanie. Dla
polowań tych obowiązywały przepisy ustalone dla dużych polowań zbiorowych. Polowania takie były prowadzone przez łowczego lub osobę upoważnioną przez niego. Małe polowania mogły być organizowane w terenie nieobjętym polowaniami dużymi i w pobliżu tych polowań w okresie dwóch tygodni przed polowaniem dużym 14.
Na obszarach zajmowanych przez koło organizowano też polowania indywidualne. Na rykowisku: na jelenie, daniele i kozły; na tropie: dziki, wilki,
rysie 15; z jamnikami: na borsuki i lisy; na tokach: na głuszce i cietrzewie16, na
cieniu na cietrzewie 17; z podjazdu i z podchodu na cietrzewie; na wabia na
jarząbki; z psem: na młode cietrzewie, bażanty, kuropatwy i na ptactwo błotne
wszelkiego rodzaju; na wychodnego bez psa na wszelkie ptactwo; w ciągu18
na słonki 19.
Zakazane były polowania nocne (z wyjątkiem zasiadki na drapieżniki), na
pomyka na zające, z ogarami na zające i wszelkie polowania na zające inaczej
niż na zbiorówce z naganką lub w kotłach. Chroniąc zwierzostan łowczy co
roku ustalał odstrzał ilościowy na jelenie, daniele, kozły i głuszce. Jeśli ilość
zwierząt przeznaczonych do odstrzału była mniejsza od ilości myśliwych koła
o odstrzale decydowało losowanie. Każdy wylosowany mógł odstąpić swoje
prawo innemu członkowi towarzystwa, a po uzyskaniu zgody zarządu, również gościowi. Polowania indywidualne były uchwałą zarządu reglamentowaTamże, pkt. 23.
Tamże, pkt. 27.
15
Najlepiej na świeżym śniegu idąc tropem dochodzono zwierza.
16
Na tokach (godach), zwierzęta tworzą większe skupiska i są mniej ostrożne.
17
Polowanie z bałwankami „cieniami”. Cietrzew zrobiony z czarnego materiału
przywabia (w okresie godów).
18
Wiosenne loty tokowe (godowe) słonek, odbywane wieczorem, rzadziej o świcie.
19
CAW, Adiutantura, sygn. 300.4.3, Regulamin Koła Łowieckiego 7 Pułku Ułanów, pkt 28.
13
14
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ne ilościowo lub specjalnie uwarunkowane, jeśli ilość polowań była mniejsza
od ilości chętnych rozstrzygało losowanie. Konieczne było w każdym przypadku polowania indywidualnego zgłoszenie tego faktu i uzgodnienie terenu
z łowczym lub sekretarzem zarządu. W polowaniach indywidualnych mogli
brać udział goście jedynie za zgodą zarządu. Obowiązkiem polującego było
podanie do wiadomości łowczego wyniku polowania 20.
Łowy na wychodnego z psem lub bez psa mogły odbywać się w terenie
wyznaczonym przez łowczego, on również ustalał ilość tego rodzaju wyjść na
jednego myśliwego w ciągu roku. Odstrzeliwano maksymalnie 2/3 stada kuropatw lub cietrzewi. Młode samiczki ze stada cietrzewi strzelano jedynie do
15 sierpnia, a później tylko murzynki (koguciki). Strzelanie „z pod psa” do
głuszców było zabronione 21. Polowanie z budek na cietrzewie 22 na wiosnę na
tokach i w zimie z cieniami bez ograniczeń. Budki rokrocznie miały być
ustawiane przez straż łowiecką na polecenie łowczego i on w razie potrzeby
rozlosowywał budki spośród zgłaszających się 23.
Co roku badano ilość i miejsce tokujących głuszców i na tej podstawie zarząd ustalał ilość głuszców do odstrzału. Jeśli ilość była mniejsza od liczby
członków, decydowało losowanie. Aby ułatwić wyjazd na toki, ustalano, czy
jest mokro czy sucho, gdzie można przenocować, czy w lesie, czy w budynku,
jaki jest dojazd do tokowiska, jaka jest ilość straży doprowadzającej do tokowiska. Każdy myśliwy mógł zabrać ze sobą gościa, ale ilość odstrzelonych
głuszców nie mogła przekraczać ilości przeznaczonej dla członka Koła. Każdy „strzał do głuszca liczony był jako sztuka zabita’’ 24, wolno było strzelać do
głuszca jedynie „w pieśni” 25. Rozwiązano również problem sporów pomiędzy
polującymi. W sporach w przypadku strzelania dwóch lub więcej myśliwych
do jednej zwierzyny przyjęto następujące zasady:
• kula ma pierwszeństwo przed śrutem,
• przy kilku myśliwych liczy się kula pierwsza uznana za dobrą,
• przy strzałach śrutowych liczy się ostatni, który zwierzę położył; etyka
ostatniego strzelca decydowała, czy przyznać zwierzę sobie czy sąsiadowi;
• przy jednoczesnych dwóch strzałach kulowych uznanych za dobre decydowało losowanie;

Tamże, pkt 33.
Pies płoszy, idący za nim myśliwy strzela.
22
Tworzono zamaskowane budki w miejscach tokowisk i oczekiwano na ptaki.
23
CAW, Adiutantura, sygn. 300.4.3, Regulamin Koła Łowieckiego pkt 39.
24
Tamże, pkt 43.
25
Pieśń głuszca podczas godów (toków), ptak na chwilę głuchnie, wykorzystywano to do bliskiego podejścia go
20
21
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• przy dwóch dobrych strzałach śrutowych decydowała odległość strzelającego od miejsca strzelonej zwierzyny, a jeśli ta była podobna losowanie;
• przy strzale do jednej zwierzyny śrutem i kulą, o ile okazało się, że
strzał kulowy był zły (nie śmiertelny) zaś śrutowy komorowy dobry
liczył się strzał śrutowy.
W przypadku, gdy regulamin nie przewidywał przedmiotu sporu, decyzja
należała do łowczego lub osoby go zastępującej 26.
Ustalono również kary pieniężne za przekroczenia podczas polowań
zbiorowych:
• samowolne zejście ze stanowiska – 10 zł
• niespokojne i przeszkadzające sąsiadom zachowanie na stanowisku – 5 zł
• za strzelanie do zwierzyny nie znajdującej się na rozkładzie w danym
dniu – 20 zł
• za strzał w miot lub w środek kotła po sygnale – 10 zł
• za strzał śrutem tam, gdzie obowiązuje kula – 10 zł
• za pozostawienie nabojów w broni po zejściu ze stanowiska – 10 zł
• za dowiedziony strzał po linii – 50 zł
• za strzał przypadkowy – 20 zł
• za nieprawidłowe dochodzenie postrzałka – 25 zł
• za wchodzenie do środka kotła lub wysuwanie się w kotle w przód lub
w tył – 10 zł 27.
Łowczy miał prawo, niezależnie od kar, wykluczyć myśliwego z polowania. Przewidziane były również kary w przekroczeniach podczas polowań
indywidualnych:
• przy przekroczeniu ilości odstrzelonych cietrzewi lub kuropatw ze stada – 20zł
• za strzał do głuszca inaczej niż na tokach – 100 zł
• za strzał do głuszca w tokach, lecz nie w pieśni – 50 zł
• za strzał do zająca inaczej niż na polowaniu zbiorowym – 25 zł
• za polowanie z ogarami inaczej niż na dzika i lisa – 100 zł 28.
Kary przeznaczone na rzecz koła:
• za zabicie łani – 250 zł
• kozy – 100 zł
• lochy od stada – 50 zł
• głuszycy – 100 zł
• młodego głuszca – 25 zł
CAW, Adiutantura, Regulamin Koła Łowieckiego, pkt. 45.
Tamże, pkt. 47.
28
Tamże.
26
27

166

Paweł Wiktorowicz

• cieciorki starej – 25 zł
• młodej po 15 sierpnia – 10 zł
• kury bażanta – 5 zł 29.
Dodatkowo prawo łowieckie za zabicie łani czy kozy nakładało grzywnę do
pięciuset złotych oraz areszt do sześciu tygodni. Było to związane z bardzo
małą liczebnością zwierzyny. Za strzał chybiony do wyżej wymienionej zwierzyny płacono połowę kary.
Jak widać z powyższego, znajomość przyrody, zwierzyny przy uczestnictwie w życiu koła było obowiązkowe. Zwierzyna nieprawidłowo ustrzelona
przechodziła na rzecz koła. Za przewinienia gości odpowiadał wprowadzający. Chroniąc zwierzynę zarządowi przysługiwało prawo całkowitego lub częściowego wyłączenia z polowania poszczególnych gatunków, jeśli nawet
obowiązujące prawo tego nie przewidziało 30.
Koło miało liczne wydatki takie jak np. utrzymanie straży łowieckiej,
funkcje reprezentatywne, hodowla zwierzyny itp. Oprócz składek, wpisowego, dochodów z kar ustalono strzałowe od ubitej zwierzyny: jeleń (25 zł),
daniel (25), kozioł (10), dzik (10), ryś (20), wilk (5), lis (5), borsuk (5), zając
(0,25), głuszec (10), cietrzew (0,5), bażant (0,5), jarząbek (0,5), kuropatwa
(0,1), słonka (0,5), kaczka (0,1), bekas, dubelt (0,1) 31.
Towarzystwo łowieckie w 7 Pułku Ułanów Lubelskich było nie tylko organizacją pozyskującą zwierzynę, ale przede wszystkim strażnikiem ochrony
przyrody ojczystej, chroniąc ją przed rabunkową gospodarką, przed kłusownictwem wyniszczającym zwierzostan, było przedstawicielem Polskiego
Związku Łowieckiego w terenie mogąc kontrolować przyrodę na co dzień.
Regulamin i statut musiał być dostosowany do obowiązującego prawa, ale
w wielu kwestiach wykraczał dalej, dbając o stan zwierzyny, był podyktowany dobrze rozumianą gospodarką łowiecką, regulował spory. Koło Łowieckie
w 7 Pułku Ułanów Lubelskich działało bardzo krótko, po wojnie nie było
oczywiście kontynuacji jego działalności.
W okresie przedwojennym organizacje łowieckie, leśnicy, straż leśna
i łowiecka były podwaliną dla ludzi biorących udział w walce z okupantem.
Cywile nabywali obycia z bronią, poznawali las, jego prawa i stawali się kuźnią kadr dla ruchu oporu. Wojsko było związane z łowiectwem od zawsze,
choć przez wieki zmieniał się jego charakter.
Koło Łowieckie zarówno wcześniejsze cywilno-wojskowe, jak i to utworzone w 7 Pułku, było organizacją elitarną, do uczestnictwa w nim potrzebna
była pozycja, a co za tym szło również świadomość i pieniądze. Do koła wojskowego należeli nie tylko wojskowi, chociaż oni przeważali, ale również
Tamże, pkt. 49.
Tamże, pkt. 52.
31
Tamże, pkt. 53.
29
30
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lokalne elity. Polowania były okazją nie tylko do łowów, ale i do rozmów,
spotkań towarzyskich, poznawania się, kontaktu z przyrodą, odpoczynku. Po
nich organizowano bale i ogniska, ubogacając życie kulturalne lokalnej społeczności.
Przepisy wewnętrzne Koła Łowieckiego 7 Pułku Ułanów Lubelskich
im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego w Mińsku Mazowieckim
STRESZCZENIE
Artykuł traktuje o założonym w 7 Pułku Ułanów Lubelskich kole łowieckim, nieporuszanym dotąd epizodzie z życia jednostki. Przedstawiono rozrywkę i pasje oficerów, ścisły związek wojska z łowiectwem. Ukazano skład osobowy narzuconych
i ściśle przestrzeganych ram organizacyjnych w stworzonym kole, które założone
przez dowódcę jednostki płk Leonarda Łodzia-Michalskiego w dniu 3 grudnia 1937 r.,
działało aż do rozpoczęcia II wojny światowej. Członkami honorowymi zostali trzej
generałowie, a rzeczywistymi oficerowie jednostki i kilka osób z lokalnej elity. Artykuł ten przedstawia poprzez szczegóły regulaminu i statutu, wprowadzony wojskowy
porządek i dbałość o przyrodę ojczystą w stworzonej organizacji.
Internal regulations of the Hunting Association of the 7th Lublin Uhlans Regiment named after General Kazimierz Sosnkowski in Mińsk Mazowiecki
SUMMARY
The article deals with the orgins of the Hunting Association, a notable event in the
history of the 7th Regiment of Lublin Uhlans. It delves into the long standing tradition
of hunting in the army, the shared passion of hunting by its officers, the club’s
creastion and membership (with noted overtones of elitism), and the club’s strictly
observed organizational framework of the group. It should be included in the history
of the 7th Regiment and the history of hunting in the army. It was written on the basis
of archival materials from the Central Military Archives.
The Hunting Association was founded by the commander of the unit, Colonel Leonard Lodz-Michalski on December 3, 1937, and was active until the beginning of the
Second World War. Among its honorary members were three generals, unit officers,
and people from the local elite. This varied cohort depicts the uniqueness and eclectic
nature of this organization. This article presents, through the details of the regulations
and statutes, that the military acted as a caretaker in regards to game and wildlife
conservation.
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Co zostało ze spuścizny naszych dziadków –
na przykładzie zabaw i gier Międzyrzeca Podlaskiego i okolic zebranych
przez księdza Adolfa Pleszczyńskiego
Żyjemy w czasach bardzo dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.
Dotyczy to wszystkich dziedzin naszego życia. To, co kiedyś przekazywane
było z pokolenia na pokolenie i stanowiło mądrość naszych ojców ulega zapomnieniu i często staje się nikomu niepotrzebne. Niechętnie sięgamy do
przeszłości, gdyż wtedy był jakiś ład, który przejawiał się w trosce o rodzinę,
w poszanowaniu osób starszych, rodziców. Sporty tradycyjne, które są tematem tego doniesienia, jak podaje autor „Encyklopedii Sportów Świata” Wojciech Lipoński: „…w jednych krajach rozwijane świadomie, jako element
tożsamości narodowej, w innych uległy zaniedbaniu lub całkowitemu zapomnieniu. Upadły w społeczeństwach, w których z różnych powodów przeważały tendencje naśladowcze, snobistyczne, w których nie doceniano wartości
tradycji własnej, a przeceniano obcą”1. Do takich krajów W. Lipoński zalicza
także Polskę, zwracając uwagę na to, że żadna dyscyplina sportu o polskiej
genezie nie weszła do obiegu międzynarodowego, nie stanowi także sportu
o większej popularności w naszym kraju. Potrzebna jest więc edukacja, zbieranie i spisywanie przeszłości, aby ocalić od zapomnienia naszą tradycję
i zachować ją dla przyszłych pokoleń. Zygmunt Gloger daje nam przestrogę:
„Ludzie wystudzeni wszechświatowością zatracają obyczaj rodzinny i są jako
W. Lipoński, Rochwist i palant. Studium etnologiczne dawnych polskich sportów
i gier ruchowych na tle tradycji europejskiej. Poznań 2004, s. 5.
1
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one śmiecie, którym wszystko jedno, do jakiego kąta zamiecione będą” 2. Aby
tak się nie stało trzeba doceniać to, co nasze i nie przeceniać tego, co pochodzi z innych krajów.
W artykule przedstawiamy zagadnienie dotyczące zabaw i gier jako cząstki niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Niematerialne dziedzictwo kulturowe jak podaje Jan Adamowski – „to zjawisko w polskiej literaturze
przedmiotu, ale i w ogólnym obiegu i świadomości, stosunkowo słabo wyróżnione i identyfikowane, a m.in. przez to także docenione” 3. Dla naszej pracy
istotna wydaje się konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego
dziedzictwa kulturowego, uchwalona w 2003 roku, a ratyfikowana przez Polskę w 2011 roku. Według tego dokumentu niematerialne dziedzictwo kulturowe oznacza „praktyki, wyobrażenia, przekazy, wiedzę i umiejętności – jak
również związane z nimi instrumenty, przedmioty, artefakty i przestrzeń kulturową – które wspólnoty, grupy i w niektórych przypadkach, jednostki uznają za część własnego dziedzictwa kulturowego. Niematerialne dziedzictwo
kulturowe, przekazywane z pokolenia na pokolenie, jest stale odtwarzane
przez wspólnoty i grupy w relacji z ich otoczeniem, oddziaływaniem przyrody
i ich historią oraz zapewnia im poczucie tożsamości i ciągłości, przyczyniając
się w ten sposób do wzrostu poszanowania różnorodności kulturowej oraz
ludzkiej kreatywności” 4. Komisja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego podaje przykłady licznych
zjawisk, które znajdują się w omawianym zagadnieniu. Wśród wielu propozycji wyróżnia się między innymi praktyki społeczno-kulturowe np.: zwyczaje, rytuały i obrzędy doroczne, sytuacje rodzinne, chrzciny, wesela, pogrzeby,
zwyczaje odpustowe, pielgrzymki, gry i zabawy, folklor dziecięcy, sposoby
świętowania, praktyki służące nawiązaniu kontaktów międzyludzkich 5. Mimo
prac, które podejmowały zagadnienie zabaw i gier na terenie obecnego powiatu Biała Podlaska, temat ten nie był szczegółowiej badany 6.
Temat tradycyjnych zabaw i gier jest ważny, gdyż jak mówi Piotr Winczewski: „polskiemu społeczeństwu należy się przypomnienie, ale nade wszystko
Z. Gloger, Rok Polski W Życiu Tradycji i Pieśni, Przedruk wydania z 1900 roku,
volumina. Pl, reprinty. Szczecin 2015, s. 1.
3
J. Adamowski, Niematerialne dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny jako walor
i potencjał turystyczny, [w:] Niematerialne i materialne dziedzictwo Lubelszczyzny
jako podstawa rozwoju turystyki kulturowej, red. G. Godlewski, J. Roszak, Warszawa 2016, s. 14.
4
Tamże, s. 16.
5
Tamże.
6
K. Piech, E. Piech, J. Lenart, Tradycyjne zabawy i gry powiatu bialskiego na tle
tradycji innych krajów, [w:]: Niematerialne i materialne dziedzictwo Lubelszczyzny
jako podstawa rozwoju turystyki kulturowej, red. G. Godlewski, J. Roszak, Warszawa
2016, s. 47-63. W pracy znajdują się wybrane artykuły podejmujące tematykę zabaw
i gier powiatu Biała Podlaska.
2
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udostępnienie ważnej sfery rodzimej kultury, która za sprawą najdawniejszych
zabaw i gier ruchowych może wzbogacić współczesne wychowanie i aktywność fizyczną, chociażby w formie rekreacji w wolnym czasie. Ponadto –
uzmysłowienie obecnemu środowisku kultury fizycznej, ile wartości tkwi
w zapomnianej i niedocenionej koncepcji wykorzystania narodowej spuścizny
ludowej w patriotycznym wychowaniu dzieci i młodzieży” 7. Taki cel przyświeca autorom pracy, którzy postanowili przypomnieć badania z tego obszaru opublikowane przez księdza Adolfa Pleszczyńskiego w czasopiśmie „Wisła”, który zebrał zabawy i gry z okolic Międzyrzeca Podlaskiego. Obecnie,
publikacje te są bardzo cenne, gdyż pochodzą z końca XIX wieku. Można
więc przypuszczać, że zabawy i gry w nich zawarte funkcjonowały na tym
obszarze dużo wcześniej. Aby dowiedzieć się, co zostało z tej spuścizny minionego okresu porównano przedstawione przez ks. Adolfa Pleszczyńskiego
informacje ze wspomnieniami osób starszych z Gminy Międzyrzec Podlaski
opublikowanymi w książce „Ocalić od Zapomnienia. Przeszłość Zachowana
w Pamięci”8. Istotnym dopełnieniem omawianego zagadnienia były przeprowadzone w 2017 roku wywiady ze starszymi osobami zamieszkującymi gminę. W wywiadach pytano o zabawy i gry, które były popularne w ich dzieciństwie. Aby uzyskać jeszcze szerszy obraz badanej problematyki zapoznano się
z literaturą dotycząca omawianego tematu, która dotyczy obszaru Południowego Podlasia.
Ksiądz Adolf Pleszczyński jako badacz małych ojczyzn
Ksiądz Adolf Pleszczyński należy do postaci, których dorobek jest niezwykle cenny dla obecnych i przyszłych pokoleń. Jego praca jest wykorzystywana przez wielu badaczy z różnych dziedzin. Urodził się 18 XII 1841
roku w Żeliźnie w powiecie radzyńskim. Zmarł 14 II 1925 roku w Maciejowicach 9. Jego życie i praca duszpasterska przypada na ciężkie czasy zaborów
i prześladowania unitów. Działalność na rzecz unii doprowadziła go do usunięcia z parafii Międzyrzec. Jak podaje F. Stopniak w kilku przypadkach był
skarżony i karany przez władze carskie 10. Zdaniem Szczepana Kalinowskiego, ksiądz Pleszczyński to jeden z najwybitniejszych duchownych w historii
Diecezji Podlaskiej. Szczególne uznanie budzi aktywność naukowa i społeczna. W duszpasterstwie zwracał uwagę na katechizację dzieci, nauczanie starszych wiernych, zakładał biblioteki, ochronki, kasy oszczędnościowe. Swoje
P. Winczewski, Białe kruki. Gry i zabawy ruchowe z lat 1821-1939, Warszawa 2016, s. 9.
8
Ocalić od zapomnienia. Przeszłość zachowana w pamięci, Wysokie 2017.
9
F. Stopniak, Materiały do biografii Adolfa Pleszczyńskiego – historyka Międzyrzecczyzny, „Rocznik Międzyrzecki”, t. II, 1970, s. 153-160.
10
F. Stopniak: dz. cyt, s. 155.
7
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cenne zbiory muzealne oraz bibliotekę przekazał Seminarium w Lublinie11.
„Wiadomości Diecezjalne Podlaskie” z 1925 roku informując o jego śmierci
wskazują na jego dokonania i nadzwyczajną pracowitość. Pomimo pracy
duszpasterskiej w licznych parafiach zwraca się uwagę na jego dorobek naukowy
i publikacyjny. Wymienia się tu katechizm, wykład litanii loretańskiej, żywoty niektórych świętych, żywot Pana Jezusa oraz Ideał Kapłana. Wspomina się
również o treściach historycznych jego autorstwa: Rys historyczny parafii
Międzyrzeckiej, Bojarzy Międzyrzeccy, Dzieje Akademii Warszawskiej. Stale
zasilał swoimi artykułami „Przegląd Katolicki” i inne pisma regionalne 12.
Janina Szymańska podaje, że A. Pleszczyński w 1889 roku prowadził wykopaliska w Międzyrzecu nad Krzną, których wynikiem była monografia historyczno-etnograficzna parafii międzyrzeckiej, wysoko oceniona przez Jana Karłowicza i Stanisława Ciszewskiego. Część pracy poświęconą kulturze ludowej
ludności mazurskiej opublikowano przez Karłowicza jako tom XI Biblioteki
„Wisły” (Bojarzy Międzyrzeccy). Część omawiającą kulturę ludową Rusinów
(Ukraińców) Międzyrzeczcyzny została opublikowana jako jeden z rozdziałów
monografii pt.: Opis historyczno-statystyczny parafii Międzyrzeckiej 13. W Bojarach Międzyrzeckich w rozdziale „Zwyczaje i Obyczaje Mazurów-Bojarów”
przedstawia pieśni i obrzędy weselne, obrzędy pogrzebowe, zwyczaje doroczne
religijne oraz zwyczaje gospodarskie i prawno-społeczne. W innych rozdziałach
możemy się tam zapoznać także z gwarą ludową bojarską. W przypisach
A. Pleszczyński podaje swoich informatorów, którzy dostarczali mu informacji
do poszczególnych rozdziałów i tak wymienia: Franciszka Piotrowicza ze wsi
Pościsze, Maćka Borkowicza ze wsi Łuby, dr Baltazara Wysokińskiego, Jana
Ostapowicza z Międzyrzeca, Piotra Męczyńskiego z Misiów, Marejannę Karwowską (pisownia oryginalna) ze wsi Strzakły. Pieśni żniwiarzy przy końcu
żniwa ozimego spisywał ze wsi Żeliszew w powiecie siedleckim. O naukowym
charakterze tego dzieła świadczą liczne odwołania do prac innych autorów,
a w szczególności do Oskara Kolberga. Pokazuje to znajomość omawianej tematyki przez księdza A. Pleszczyńskiego 14.
W innej publikacji umieszczonej w czasopiśmie „Wisła” w 1891 roku zamieszcza artykuł „Kopernacka”, w którym opisuje noc poświęconą Kupale, pod
którą w mazurskiej parafii w Żeliszewie rozumie się obrzędy nocy Świętojań-

Sz. Kalinowski, Wybitny badacz Międzyrzecczyzny, Biała Podlaska 2014, s. 68.
Ś.p. Ks. prałat Pleszczyński, „Wiadomości Diecezjalne Podlaskie”, 1925, nr 2/3
s. 115-117.
13
J. Szymańska, Podlasie I Teksty Pieśni Obrzędowych, Warszawa 2012, s. 40.
14
A. Pleszczyński, Bojarzy międzyrzeccy. Studium Etnograficzne, Biblioteka „Wisły” t. XI, Warszawa 1892.
11
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skiej albo Sobótki 15. Prawie dosłowne opowiadanie spisane jest „z ust” pewnej kobiety ze wsi Żeliszew, która przed laty brała w nich żywy udział.
Z relacji wynika, że zabawa trwała do wschodu słońca. Nie obywało się bez
wrzasku i swawoli, co nie podobało się starszym. W konsekwencji miejscowy
proboszcz gdy przypatrzył się obrzędowi, to zganił go z ambony i zakazał. Jak
pisze dalej A. Pleszczyński, odtąd „Kopernacka” została w pamięci starszego
pokolenia, młodzież o niej nic nie wie. Z obchodu Kupały został jedynie zwyczaj obtykania w wigilię św. Jana strzechy w chacie bylicą, piołunem i łopianem. Zwyczaj ten przechowują młode dziewczęta mówiąc: „tak było dawniej,
niech tak będzie i teraz” 16.
W „Godach małżeńskich w parafii Żeliszewskiej” zamieszczonych w „Wiśle” w 1896 roku podaje, że: „jednym z najważniejszych wypadków życia
wioskowego jest bez wątpienia ożenek”. Przedstawia główne momenty obrzędów weselnych, którymi są: Zaloty, Zaprosiny gości weselnych, Wręczenie jałowcu z darami, Targ o warkocz, Pląsy, Błogosławieństwo rodziców, Wyjazd do ślubu, Powrót od ślubu, Obiad i zabawa weselna, Odjazd młodej do
domu męża, Oczepiny, Pożegnanie młodych. Następnie następuje dokładny
opis tych obrzędów i uwaga, że nie wolno nic zmieniać, a tym bardziej nimi
wzgardzać pod grozą nieszczęścia dla młodych małżonków 17.
We wspominanym już dziele Opis Historyczno-Statystyczny Parafii Międzyrzeckiej tematyka kultury ludowej przedstawiona jest w rozdziale „Etnografia
Rusinów w Parafii Międzyrzeckiej: ich ubiór dawny i obecny – Pieśni
i dumki – Obrzędy i śpiewy weselne – Kolendy” 18. Mimo, że jak sam autor
podkreśla zakres pracy nie pozwala zająć się bliżej etnografią Rusinów, zamieszkujących wspólnie z Mazurami Międzyrzecczyznę, i zmusza do poprzestania na kilku szczegółach, które mogą jednak dać wyobrażenie o przyodziewku, obyczaju i gwarze tego ludu 19. Autor we wstępie pisze, że chciał dorzucić
choćby cegiełkę do budowy ojczystego krajoznawstwa i uratować od zagłady
niejeden fakt historyczny, niejeden rys miejscowego życia, zacierające się prawie co chwila pod naporem czasu i wrogich nam okoliczności. Autorowi wystarcza przeświadczenie, że wedle sił i możliwości spełnił obowiązek względem
tej miejscowości, w której dane było lat kilkanaście żyć, cierpieć i pracować20.
Podobnie jak w innych pracach ta część opracowania powstała dzięki informaA. Pleszczyński, Kopernacka, „Miesięcznik Geograficzno-Etnograficzny”, Warszawa 1891, t. V, s. 41.
16
Tamże.
17
A. Pleszczyński, Gody małżeńskie w parafji Żeliszewskiej, „Wisła”, t. 10, z. 3,
Warszawa 1896, s. 489-500.
18
A. Pleszczyński, Opis historyczno-statystyczny parafii Międzyrzeckiej, Warszawa 1911, s. 184-2017.
19
Tamże, s. 184.
15

20

Tamże, s. 5-6.
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torom, którzy spisywali pieśni w takich wioskach jak: Rogoźnica, Woroniec,
Dziatkowice. Zauważa się, że lud rusiński posiada dużo piosenek weselnych,
ale brak jest pobożnych, których wiele mają Mazurzy. Przyczyna braku pieśni
religijnych tkwi w obyczaju cerkwi wschodniej, gdzie nie ma przy nabożeństwie liturgicznym śpiewu ludowego.
Kolejne publikacje A. Pleszczyńskiego zamieszczone na łamach czasopisma
„Wisła” dotyczą interesującej nas tematyki zabaw i gier. „Gry w karty i biczki
w Parafii Międzyrzeckiej (powiat radzyński) 21, oraz „Zabawy, gry i tańce ludowe w okolicy Międzyrzeca Podlaskiego” 22 będą poddane szerszej analizie
w kolejnym podrozdziale. Obydwa artykuły autor podpisuje jako Iks. Jak widać
z tego krótkiego opisu działalności księdza Adolfa Pleszczyńskiego, w swoich
artykułach zachował on w pamięci dla przyszłych pokoleń wiele cennych przejawów życia ówczesnej ludności. Jego prace dotyczyły głównie kultury ludowej
Podlasia. Omawiał gwarę i literaturę (przysłowia, baśnie, nazwy i przezwiska,
apokryfy i listy z nieba), gry i zabawy (mętowanie), demonologię, zwyczaje
i obrzędy rodzinne oraz doroczne zajęcia gospodarskie i prawo zwyczajowe 23.
Jego prace są cennym źródłem informacji o folklorze tanecznym Podlasia,
a także inspiracją do dalszych badań. Stanowią również bogaty materiał do
rekonstrukcji tańców tego regionu 24.
Zabawy i gry jako przedmiot badań księdza Adolfa Pleszczyńskiego
We wprowadzeniu do artykułu: „Zabawy, gry i tańce ludowe w okolicy
Międzyrzeca Podlaskiego” ks. A. Pleszczyński pisze, że potrzeba rozrywek
wynika z natury człowieka, która potrzebuje zmiany i rozmaitości. Jak podkreśla jest to szczególnie ważne dla dzieci, które zużywają w ten sposób nadmiar sił żywotnych, ale także wyrabiają nowe ich zapasy. Zauważa, że: „Gry
i zabawy, zwykle ze swobodą wykonywane, nie tylko najlepiej odzwierciedlają pojęcia i usposobienia ludu, ale jeszcze często rzucają pewne światło
w zamierzchłą jego przeszłość. Któż bowiem zaprzeczy, że wiele dziś jeszcze
powtarzanych zabaw sięga kolebki narodu, czy choćby plemienia?”25.
Zabawy prezentowane w artykule były wykonywane przez ludność mazurską i rusińską. Wśród 13 wymienionych i opisanych zabaw i gier autor wyróżnia zabawy dzieci młodszych, do lat 10. Zabawy te odbywały się głównie
na ulicy wioskowej lub na podwórku domowym. Druga grupa, to zabawy
dzieci starszych, od 10 do 15 lat. Zabawy te odbywały się w czasie gdy rodziA. Pleszczyński, Gry w karty i biczki w Parafii Międzyrzeckiej (Powiat Radzyński), „Wisła”, 1889, t. III, zeszyt 3, s. 604-606.
22
A. Pleszczyński, Zabawy, gry i tańce ludowe w okolicy Międzyrzeca Podlaskiego, „Wisła”, 1889, t. III, zeszyt I, s. 59-66.
23
J. Szymańska, dz. cyt., s. 40.
24
H. Januszczyk, E. Cieślińska, Folklor taneczny południowego Podlasia, Biała Podlaska 1988.
25
A. Pleszczyński, dz. cyt., s. 59.
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ce wysyłali dzieci „za wołami” i wtedy dzieci przebywały razem na pastwiskach i łąkach. Trzecia grupa to zabawy, w których udział biorą albo sami
chłopcy, albo same dziewczyny lub są wspólne dla obu płci.
Podobne kategorie wyróżniają inni badacze zajmujący się tematyką zabaw
i gier dawnych w latach późniejszych. Aniela Halczuk opisując zebrane wśród
najstarszych ludzi z Dołholiski i Łyniewa zabawy i gry dzieli je na: Zabawy
ze śpiewem (dziewczyńskie), Gry typowo chłopięce (chłopczyńskie), oraz
zabawy mieszane, w które bawili się zarówno chłopcy jak i dziewczynki 26.
K. Piech rozszerza ten podział podając, że ze względu na miejsce odbywania
się zabaw możemy wyróżnić: zabawy na pastwiskach, na wiejskich dróżkach,
na podwórkach, w izbach mieszkalnych, między chałupami. Wyróżnia także
zabawy świąteczne i okolicznościowe, ze względu na porę roku, ze względu
na używane przybory i ich rodzaj 27. Jako zabawy dzieci młodszych A. Pleszczyński opisuje następujące: Zając (bawili się wspólnie chłopcy i dziewczyny), Rzepa vs. buraczek (same dziewczyny), Gul (chłopcy na wsiach rusińskich), Kot i szczur (rusińska), Kruk (rusińska), Świnka. Wśród zabaw starszych wymienia: Kręg (sami chłopcy), Wojna (rusińska, sami chłopcy), Duca
(szlachecka, sami chłopcy), Koło z połynką (rusińska, same dziewczęta),
Pierścień (mazurska, wspólna), Ptaszek (mazurska), Przepiórka (mazurska).
Opracowanie uzupełnia kilka tańców ludowych, którymi jak zaznacza autor,
lud się zabawia. Niektóre z tych tańców są dzisiejsze, kosmopolityczne, skarykaturowanie polek, walców, inne są dawne, coraz bardziej zaniedbywane,
przeznaczone na zagładę. Z tej grupy A. Pleszczyński wymienia i opisuje
następujące: Toniec, Cygan, Wiatr, Kozak, Śpiuch28.
W kolejnym artykule zamieszczonym również na łamach czasopisma „Wisła” Gry w karty i biczki w Parafii Międzyrzeckiej (Powiat Radzyński) przedstawiane są trzy gry: Gra w karty zwana łeb lub cubek, gra biczkowa
w króla oraz gra zwana w biczki 29. Z przedstawionych w obu artykułach zabaw i gier szerzej opiszemy te, które zachowały się w pamięci naszych informatorów lub funkcjonują w literaturze. Wybraliśmy te, które występowały
również na innych obszarach w latach późniejszych.
Rozpoczniemy od gry świnka, którą A. Pleszczyński opisuje w następujący sposób: „Grę urządzają sami chłopcy w ten sposób: kopią dołek, zwany
browarkiem, a naokoło niego w kilkułokciowym promieniu robią sobie wszyA. Halczuk, Dawne gry i zabawy dziecięce w okolicach Dołholiski na Podlasiu
(pow. bialski), „Podlaski Kwartalnik Kulturalny”, 2001, nr 2, s. 25-40.
27
K. Piech, Gry, zabawy i sporty wschodniego pogranicza a tradycyjne formy aktywności w Europie i na świecie, [w:] Tradycyjne formy aktywności fizycznej ludności
wschodniego pogranicza, red. I. Cieśliński, R. Cieśliński, I. Chaliburda, Biała Podlaska 2010, s. 151-169.
28
A. Pleszczyński, dz. cyt., s. 65.
29
A. Pleszczyński, Gry w karty i biczki…, dz. cyt. s. 604-606.
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scy uczestnicy małe dołeczki, w których trzymają utkwione niewielkie kije.
Zabawa polega na tym, że jeden z chłopców, zwany świniarkiem, usiłuje
drewnianą kulę czyli świnkę zapędzić do browarka, a inni mu w tem najusilniej przeszkadzają, odbijając kulę jak najdalej. Jeżeli jednak odbijający nie
dopilnuje się, wnet świniarek u jego dołu umieszcza swój kij, a tamten musi
iść paść świnkę. Odbijający chłopcy zachęcają się do pilności krzykiem: Wara! Wara! Nie puść świnki do browara!”30 W podobny sposób w 1831 roku
opisuje tą grę Łukasz Gołębiowski. Kula nazywana jest świnką, a doły chlewami, osoba która jest bez miejsca nazywana była pastuchem. Ł. Gołębiowski
podaje, że gra ta należała do gier kmiotków i niższych stanów31. Eugeniusz
Piasecki przedstawiając grę w świnkę pisze, że jest to gra chłopców wiejskich, powszechna w całej Polsce. Używa takich pojęć jak pasterz, kij (palant), dołek na środku nazywany jest chlewem, browarkiem, kociołkiem, piłka
określana jest jako świnka (może być także mały krążek drewniany) 32.
Cytowane artykuły wskazują, że gra ta była znana już wcześniej niż opisywał to A. Pleszczyński. J. Żmudzki podaje, że świnka to zabawa ruchowa
oparta na ludowych tradycjach, popularnych w okolicach Wieruszowa od
XVII wieku do II wojny światowej 33. K. Piech wskazując na podobieństwo
gier ludowych z różnych krajów podaje, że świnka ma swoich odpowiedników np.: we Francji (la truie), na Białorusi (swinnja), w Niemczech (loch
ball), w Danii (bold i hul), w Estonii (kitse lautaajamine)34. Gra w świnkę jak
wynika z wywiadów przeprowadzonych przez K. Piecha i E. Piech, występowała jeszcze na obszarze południowego Podlasia po II wojnie światowej.
Badania, w formie wywiadów z najstarszymi mieszkańcami Powiatu Biała
Podlaska, prowadzone od 2001 roku wskazują na dużą popularność tej gry,
która występowała w licznych odmianach, ale ogólny cel gry był taki, jak
opisuje A. Pleszczyński. W Polubiczach koło Wisznic w latach 30. XX wieku,
jak podaje jeden z naszych informatorów, w świnkę grało po kilka lub kilkanaście osób. Gracze ustawiali się po okręgu. Na środku był jeden główny dołek,
a dookoła było więcej dołków. Każdy z graczy miał swój dołek oraz kij, oprócz
jednego „pastucha”, którego zadaniem było umieszczenie kamienia tzw. świnki
za pomocą kija w dołku. Dołki nosiły nazwę „ducze”. Jak gracze widzieli, że
pastuch ma możliwość umieszczenia kamienia w dołku to musieli przestać
pilnować swoje dołki i zaczynali mu przeszkadzać. Pastuch mógł to wykorzystać i wstawić swój kij do dołka któregoś z graczy. Wtedy ten zawodnik stawał
A. Pleszczyński, Zabawy, gry i tańce…,dz. cyt. s. 62.
Ł. Gołębiowski, Gry i zabawy różnych stanów w kraju całym, lub niektórych
tylko prowincyach, Warszawa 1831, s. 64.
32
E. Piasecki, Zabawy i gry ruchowe dzieci i młodzieży, Wydanie trzecie, LwówWarszawa 1922, s. 203.
33
J. Żmudzki, Gry i zabawy rekreacyjne, Warszawa 1981, s. 59.
34
K. Piech, dz. cyt., s. 160.
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się pastuchem35. W Horbowie wśród licznych zabaw i gier świnka była również
znana. Grało się twardą piłeczką ze szmat, a środkowy dołek nazywano „niebo” 36. W Kijowcu w świnkę grano praktycznie wszędzie, na podwórzu, wiejskiej drodze, łące, na pastwisku. Piłka była wielkości pięści i zrobiona była ze
szmatek lub krowiego włosia, nazywano ją „miaczyk”. Grze zawsze towarzyszyły okrzyki, śmiech i wiele radości, gdy piłka znalazła się w dołku 37.
Gry z lat 30. XX w. z Rudna pow. Kowel na Ukrainie przedstawiał kolejny
z informatorów. Gra zwana świnką polegała na tym, że jeden z graczy brał
piłkę i starał się ją wrzucić do jamy. Inni zawodnicy za pomocą kijów próbowali do tego nie dopuścić. Mogli wbiegać do środka koła, aby ją wybić. Jeśli jednak nie wybili i wpadła ona do koła, to gracz dostawał punkt. Jeśli gracz nie
wrzucił piłki, to następny zawodnik przechodził na jego miejsce38. W świnkę
bawiono się także w Mokranach Starych koło Malowej Góry w okresie po
II wojnie światowej. Tutaj również starano się wgonić piłkę w dołek 39. Gra była
także znana wśród najstarszych mieszkańców obecnej gminy Rokitno. Rozmówcy w czasie wywiadów podawali, że była to gra polegająca na tym, że gdy
jedna drużyna próbuje wbić kamień do dołka, to druga w tym przeszkadza 40.
W Wólce Polinowskiej, jak informował nas jeden z rozmówców, robiło się
specjalne łopatki do zaganiania świnki, wykonanej ze szmatek 41. W Kajetance
jeżeli pastuch „wegnał” kamień do dołka ogólnego, to musiał jeszcze swój kij
wsadzić do innego dołka. Pastuchem stawał się ten, któremu zajęli dołek42.
Stanisław Nienałtowski opisując życie codzienne ludności kilku wsi na
pograniczu Mazowsza i Podlasia podaje, że podczas gry w świnkę „ganiatyki”
było trochę mniej. Świnką nazywano nieduży kamień „pasiony” przez gracza,
naznaczonego „pastuchem” za pomocą wyliczania. Wszyscy gracze dysponowali kijami, które z wyjątkiem pastucha trzymali w małych dołkach usze35

Wywiad przeprowadzony przez K. Piecha, 14.01.2003 r. w DPS Kozula z Janem Kołdunem ur. w 1920 roku (Polubicze).
36
Wywiad przeprowadzony przez K. Piecha, E. Piech z Marianną Przesmycką
ur. w 1931 roku.
37
Wywiad przeprowadzony przez K. Piecha, E. Piech z Niną Nikołajuk
ur. w 1925 r. w Kijowcu.
38
Wywiad przeprowadzony przez K. Piecha, E. Piech z Piotrem Kulbaczyńskim
ur. w 1925 roku w Rudnie pow. Kowel (Ukraina).
39
Wywiad przeprowadzony przez K. Piecha, E. Piech z Kazimierzem Bunią
(76 lat) oraz Heleną Bunia (74 lata).
40
K. Piech, E. Piech, Zabawy i gry zachowane w pamięci starszego pokolenia Rokitna i okolic, „Rocznik Bialskopodlaski”, 2016, t. XXIV, s. 172.
41
Wywiad przeprowadzony przez K. Piecha (grudzień 2016) z Józefem Strojkiem
ur. w 1929 roku (Wólka Polinowska).
42
Wywiad przeprowadzony przez K. Piech, E. Piech z Jadwigą Hryciuk i Leonardem Hryciukiem w Kajetance.
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regowanych w jednym rzędzie. Pastuch posuwał świnkę kijem bardzo powoli
w kierunku dołków, które nazywano chlewami. Starał się ją zagonić do jednego z nich. Dopóki inny gracz trzymał w chlewie kij uważany on był za zajęty. Gra polegała na tym, aby zręcznym ruchem kija odpędzić świnkę od chlewów i żwawo wsadzić go z powrotem do dołka, by pastuch nie zdążył zrobić
tego samego wcześniej i tym samym wykupić się od pasienia. Autor podaje,
że w czasie gry dochodziło do sprzeczek, które doprowadzały czasami do
bójki na kamienie. Chłopcy nabijali sobie nawzajem guzy i siniaki. Czasem
obrzucali się kamieniami tak długo, aż nie wdał się w tę bitkę ktoś starszy,
który porozganiał zaperzonych „kryjanów” na cztery wiatry43. W publikacji
poświęconej wybranym grom i tradycyjnym zabawom występującym na terenie Wielkopolski świnka uznana jest za bardzo rozpowszechnioną na tym
terenie. Używa się tu pojęć takich jak: stróż, chlew. Jeśli stróżowi uda się
wprowadzić świnkę do chlewika, wszyscy uczestnicy ze swoimi kijami podbiegają i starają się ją wybić z dołka. W tym czasie stróż zajmuje miejsce
któregoś z graczy, wkładając swój kij do jego dołka. Uczestnik ten staje się
stróżem i zabawa zaczyna się od nowa 44.
Przedstawione opisy gry w świnkę pokazują, że należała ona do popularnych rozrywek chłopców wiejskich. Występowała w okresie przed II wojną
światową oraz w latach późniejszych, ulegając jednak zanikowi. We wspomnieniach osób starszych z gminy Międzyrzec Podlaski, którzy opisując swoje życie w latach 1944-1989, wspominając także zabawy i gry, świnka już nie
występuje 45. Charakterystyczny jest jej szeroki zasięg, a także różnice
w używanych przyborach i przepisach.
Kolejna zabawa starszych, w którą grali sami chłopcy opisana przez
A. Pleszczyńskiego to kręg. Oto jej opis: „Chłopcy dzielą się na dwie partje.
Najdzielniejszy z partji rzuca kręg drewniany, a przeciwnicy spyniają go tak
zwanemi spyniaczkami tj. stosownej długości drążkami, lub po junacku, obcasami, co się niekiedy kończy kalectwem. Kręg rzuca się z tego punktu, na
którym był zatrzymany. Celem gry jest przepędzenie przeciwników jak najdalej, poza wieś” 46. Kręga opisuje Łukasz Gołębiowski jako grę gminną, ale
zabawną 47. Dokładne zasady gry przedstawia E. Piasecki, który podaje, że jest
to gra chłopców i parobków wiejskich różnych części Polski, odpowiednia dla
szkół średnich męskich. Chłopcy dzielą się na dwie grupy, które ustawiają się
S. Nienałtowski, Wsi spokojna. Życie codzienne wsi Białe i okolicznych oraz
tamtejsze zwyczaje i obyczaje w okresie międzywojennym, Ciechanowiec (brak roku
wydania), s. 23.
44
P. Kulka, Tradycyjne gry i zabawy w Wielkopolsce, Poznań 2015, s. 24.
45
Ocalić od zapomnienia… dz. cyt.
46
Zachowano oryginalny opis przedstawiony przez A. Pleszczyńskiego.
47
Ł. Gołębiowski, dz. cyt., s. 64.
43
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naprzeciw siebie. Każdy ma pałkę „spyniaczkę” tj. silny palant, który u dołu
jest lekko zakrzywiony. Wylosowany gracz rzuca „kulając” drewniany krąg,
tak aby toczył się jak najdalej w stronę, gdzie stoją przeciwnicy. Gdy jednemu
z przeciwników uda się pałką odbić krąg, aby potoczył się z powrotem do
zagrywających liczy się to za jeden „odbit”. Dodatkowe punkty liczymy, gdy
krąg silnie odbity podskoczy w górę i następnie wróci do miejsca wyjścia.
Nazywa się to „górką” i równa trzem punktom. E. Piasecki podaje także inną
odmianę tej gry, „na wyganiacze”. Gra toczy się wtedy na większej przestrzeni i polega na zmuszeniu przeciwnika do przejścia jak najdalej. Krąg możemy
nie tylko odbijać ale i zatrzymywać. Jeśli krąg niezatrzymany upadnie to rzucają go dalej, a przeciwnicy muszą się szybko cofać, aby spróbować go zatrzymać tym razem. Zwycięzcą jest drużyna, która w wyznaczonym czasie
przesunęła się dalej 48.
W latach późniejszych kręga opisują także Marian Skierczyński i Franciszek
Krawczykowski. Zaznaczają, że jest to gra, która nadaje się dla dzieci po 12
roku życia i jest przygotowaniem do wybijanki i hokeja na trawie 49. Opis zawiera informacje podane już wcześniej. Aniela Halczuk podaje, że aby grać
w kręga należało wyciąć z drewna krąg grubości ok. 10 cm. Uczestnicy ustawiają się w dwa szeregi, odległe od siebie o 20-30 m. Zasady gry były podobne
do wcześniej opisywanych. Wygrywali ci, którzy najdalej odgonili przeciwnika 50. O zabawie w krążka, który wycinano z drewna wspominano w Kijowcu 51.
Trajdynka to zabawa wyłącznie dla chłopców starszych, a bardzo często
także dla żonatych. Leon Szabluk z Malowej Góry w swoich wspomnieniach
z dzieciństwa podaje, że „trajdynka” to żelazne kółko wielkości około 30 cm,
które zamawiano u kowala do kucia wozów, a konkretnie do piast. W tamtych
czasach używano wozów żelaźniaków, do których koła robiono z drewna. Zepsutych trajdynek, które nadawały się do zabawy było dużo. Młodzi dzielili się
na dwie grupy. Wybierano drogę w miarę równą i dobrze ubitą. Pewien odcinek
tej drogi dzielono na połowę i wyznaczano do jakiego punktu mają jedni i drudzy doprowadzić grę, aby wygrać. Ten punkt nazywano trochę pogardliwie,
a trochę z humorem „Herszczko z maślanką”, a więc grało się do „Herszczka na
maślankę”. Zawodnik puszczał w ruch trajdynkę w kierunku przeciwnika. Toczyła się ona do momentu, gdy ktoś z przeciwników jej nie zatrzymał. Należało
zatrzymać jak najszybciej, gdyż od tego punktu przeciwnik puszczał ją z powrotem i chciał, żeby zatrzymała się jak najdalej. W ten sposób zdobywano
przestrzeń drogi. Zatrzymanie trajdynki było bardzo niebezpieczne, gdyż mogła
podskoczyć i uderzyć gracza. Zetknięcie się z żelazną obręczą zawsze kończyło
48

E. Piasecki, dz. cyt., s. 204.
M. Skierczyński, F. Krawczykowski, Zabawy i gry ruchowe, Warszawa 1932, s. 215.
50
A. Halczuk, dz. cyt., s. 28.
51
Wywiad przeprowadzony przez K. Piecha, E. Piech z Zofią Smętek z Kijowca ur. w 1923 r.
49
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się przynajmniej siniakiem. Dlatego na pierwszej linii zawsze stali gracze najbardziej doświadczeni z kijami, kołkami lub kłodami, aby kiedy już się zdecydują zatrzymać lecące koło, być pewnym, że dalej się ono nie potoczy. Jeśli
gracz zatrzyma koło, to szybko puszcza je w stronę przeciwnika, aby tamten
się nie zdążył pozbierać i odpowiednio ustawić swoich zawodników. Łatwiej
wtedy było zapędzić przeciwnika do „Herszczka na maślankę”. Często grę
powtarzało się kilka razy. Zawsze było dużo wesołości, okrzyków oraz docinków dla słabszej drużyny 52. O tym, że występowały różnice dotyczące nazw,
używanych przyborów w obrębie zabaw i gier o podobnych przepisach świadczy opis przedstawiony przez I. Chaliburdę, I. Cieślińskiego oraz A. Wawrzeniuk. Gra o nazwie ripka, koło, krąg ma zasady podobne do opisywanych
wcześniej, ale drewniany krążek o średnicy 15 cm i grubości 2 cm, odpiłowany z pnia drzewa nazywany jest ripką. Zatrzymanie ripki to „spynić”. Wygrywa zespół, który zapędzi ripkę za linię przeciwnika 53.
Kolejna gra, którą przytoczymy za A. Pleszczyńskim, to duca. Uznana za
szlachecką, w której uczestniczą chłopcy. W artykule w przypisach podano,
„że duca, bez mazurzenia ducza, znaczy dołeku duczak, wydrążenie (w stępie,
żarnach, kamieniu, itd.), a także kosz (na kury); Po ukraińsku ducza=dziura,
zagłębienie, otwór, dołek, itd. Może gra tak nazwana od dołku, w którym się
zagłębia pałka” 54. Opis przedstawia się następująco: „Każdy z grających obowiązany jest mieć pałeczkę równej miary; długość dziesięciu pałeczek stanowi odległość od pałki, która bywa mocno utkwiona w murawie, i do której
następnie chłopcy ciskają swe pałeczki w celu jej obalenia, a przynajmniej
trafienia w nią. Ten, który trafił w pałkę ma prawo na długość pałeczki skrócić metę i od niej, drugi raz, rzuca swój pocisk; ten zaś, kto nie trafił w pałkę,
tyle w tył się cofa, ile przeniósł lub nie dorzucił do głównego celu. Obalający
pałkę wygrywa zakład” 55. Podobnie grę opisuje E. Piasecki, zwracając uwagę,
że jest podobna do pikra, gdzie meta rzutu wynosi 20 kroków, a przy słupku
wbitym w ziemię stoi gracz, który przy losowaniu palantem najbliżej go rzucił
(zwany pikrem, piekarzem, itd.). Każdy gracz rzuca kolejno, aż któryś obali
słupek. Wtedy pikier stawia słupek, a wszyscy chłopcy, którzy już rzucali, biegną po swoje palanty. Kogo pikier po postawieniu słupka dotknie swoim palantem, ten zostaje pikrem 56. Ta odmiana, występująca pod różnymi nazwami
L. Szabluk: „Gra w Tradynkę” wspomnienia, ze zbiorów Działu Wiedzy o Regionie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej, s. 1-4.
53
I. Chaliburda, I. Cieśliński, A. Wawrzeniuk, Tradycyjne gry i zabawy ludności
zamieszkującej tereny wschodniej Polski, [w:] Tradycyjne formy aktywności fizycznej
ludności wschodniego pogranicza Polski, red. I. Cieśliński, R. Cieśliński, I. Chaliburda, Biała Podlaska 2010, s. 144.
54
A. Pleszczyński, dz. cyt., s. 63.
55
Tamże.
56
E. Piasecki, dz. cyt., s. 171.
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i w różnych odmianach, była znana powszechnie na Podlasiu i jest często przywoływana we wspomnieniach naszych informatorów. W innej odmianie opisuje
tą grę jedna z osób starszych spędzająca dzieciństwo we wsi Pościsze. Każdy
z uczestników ma swój dołek. Zawodnicy ustawiają się w szeregu naprzeciwko
wbitego w ziemię pikra. Zawodnicy rzucają swoimi kijami w pikra próbując go
przewrócić. Gdy ktoś trafi biegnie po swój kij, bez żadnej szkody, po czym
wraca na swoje miejsce. Gdy osoba nie trafi również biegnie po swój kij, natomiast reszta powiększa dołek tej osoby, kładąc ziemię z niego obok siebie do
czasu, aż osoba wróci. Wygrywa zawodnik, który jako pierwszy zakryje cały
swój dołek zdobyczną ziemią 57.
A. Halczuk podaje, że gry i zabawy z Dołholiski i okolic potwierdzone zostały przez mieszkańców innych miejscowości południowego Podlasia. Miały
często inne nazwy i nieco zmienione reguły. Piker w Klonownicy Małej nazywano pikier, a różnił się tym, że zbijano kamień leżący na wbitym w ziemię
kiju, bez dotykania kija. Ta sama gra w Zabłociu nazywała się spikuli 58.
W Wólce Polinowskiej grano w pikra i w skowronka. W skowronka należało
wbić kij w ziemię i ułożyć na nim kamyk. Po rzucie kijem, jak kamyk poleciał
do przodu, to o tyle można było przy następnym rzucie podejść do przodu. Jak
kamyk spadł do tyłu, to zawodnik odsuwał się do tyłu. Wygrywała osoba, która
pierwsza doszła do patyka. Grali zarówno chłopcy jak i dziewczęta. Podobnie
grano w pikra, tylko na patyku nie było kamienia. Jak strącano wbity w ziemię
kij to można było podejść do przodu 59.
Z kolejnej publikacji dotyczącej zabaw i gier opiszemy grę w „biczki”.
A. Pleszczyński pisze: „Grą tą zabawiają się wyrostki. Dla każdego uczestnika,
a tych liczba jest nieograniczona powinno być 9 biczek, 1 sak i 1 pop. Biczki są
to wąskie, na pół cala długie ukośnie cięte deszczułki. Sak stanowią także deszczułki w kształcie litery X złożone, pop to klocek z pręcika ucięty i nieco
oskrobany. Gra rozpoczyna się rozdaniem biczek potrzykroć, po trzy, przyczem
rozdający mówi: ur, pur, nadziewajko, przy rozdaniu saka i popa nic się nie
mówi. Teraz rozpoczyna się właściwa gra. Wszystkie razem zmieszane biczki, saki i popy podrzucają z kolei gracze w górę, a pod spadające podstawiają
nie dłoń, lecz wierzch ręki i jednocześnie wierzchem ręki podrzucają je raz
jeszcze i dopiero chwytają garścią, tak jednak, aby z niemi nie zamieszał się
pop, bo w takim razie, złapane biczki nie liczą się, a towarzysze szybko wołają: bee pop cię opaskudził. Zadaniem gracza jest wyłapać swoje 9 biczek, już
to do pary, już nie do pary, stosownie jak się trafiło w pierwszym rzucie. Tak
Wywiad przeprowadzony przez Paulinę Chalimoniuk z Jadwigą Chomicką z Pościsz ur. w 1942 roku.
58
A. Halczuk, dz. cyt., s. 31.
59
Wywiad przeprowadzony przez K. Piecha z Józefem Strojkiem z Wólki Polinowskiej ur. w 1929 roku.
57
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np.: jeśli w pierwszym rzucie schwycił dwie biczki, to w następnych musi być
para, gdyby bowiem złapał 3 lub 5 za nic się liczą. Sak, pop oddzielnie powinny być złapane. Wygrywa ten kto najpierwszy prawidłowo wyłapał swe
biczki, a w następstwie tego ma prawo obliczyć niedobory u towarzyszów
i każdemu w miarę zaległych biczek „bić pytkę łapy”(pytą nazywana była
chustka skręcona na kształt batożka). Za saka liczy się 10 łap, za popa 5, za
biczkę 1” 60.
Gry o podobnych zasadach z użyciem różnych przyborów znane były na
obszarze wschodniej Polski. Jak podaje Kolberg, podrzucając kamyki w górę,
tak aby spadały do pary we wskazanym miejscu, grano w bierki w Głusznie
i Sadlnie na Kujawach 61. Na Białostocczyźnie grano w bierki używając fasoli
i bobu 62. Na Podlasiu gra związana z podrzucaniem i łapaniem różnych kombinacji kamyków, haceli lub guzików nosiła różne nazwy. W Kodniu nazywano ją kamyki lub hacele, w Kostomłotach kamieńci, w Kijowcu czechi 63.
Ten sposób zabawy znany jest w wielu krajach. W „Encyklopedii Sportów
Świata” 64 oraz w innych wydawnictwach można znaleźć opisy tej gry pochodzące z Anglii, Mongolii, Mali, Syrii, Arabii Saudyjskiej, Francji, Białorusi,
Rosji, Egiptu i innych krajów 65, Wszędzie gra ta miała podobne przepisy.
Różniła się używanymi przyborami, którymi były muszelki, kostki zwierząt
(kóz, baranów), kamyczki, orzechy, żołędzie, fasola, orzeszki ziemne. Czasami nie występował element podrzucania lecz przesuwania.
Wspomnienia osób starszych z gminy Międzyrzec Podlaski zawierają
również zabawy i gry, które były popularne w ich dzieciństwie, przypadające
na okres przed II wojną światową i okres późniejszy. Mimo, że dzieci od najmłodszych lat uczone były pracy, był także czas na szaleństwa i zabawy.
A. Pleszczyński, Gra w karty i biczki…, dz. cyt., s. 60-66.
O. Kolberg, Dzieła wszystkie, t. 3, Kujawy, Warszawa 1867, s. 228.
62
I. Chaliburda, Przejawy kultury fizycznej dzieci i młodzieży białoruskiej mniejszości narodowej na białostocczyźnie, „Rocznik Naukowy AWF w Warszawie”,
t. XXXVIII, Warszawa 1998.
63
K. Piech, E. Piech, Zabawy i gry ludowe na południowym Podlasiu – zapomniana tradycja, [w:] Zabawy i gry ruchowe w sporcie dla wszystkich, Biała Podlaska 2003, s.171.
64
W. Lipoński, Encyklopedia Sportów Świata, Poznań 2001.
65
J. Kalecińska, Międzynarodowe gry rekreacyjne ofertą dla polskich rodzin,
[w:] „Kultura Fizyczna”, nr 7-8, 2003, s. 24-26; K. Piech, Gry, zabawy i sporty
wschodniego pogranicza a tradycyjne formy aktywności w Europie i na świecie,
[w:] Tradycyjne formy aktywności fizycznej ludności wschodniego pogranicza, red. I.
Ciesliński, R. Cieśliński, I. Chaliburda, Biała Podlaska 2010, s. 151-169; K. Piech, E.
Piech, J. Lenart, Tradycyjne zabawy i gry powiatu bialskiego na tle tradycji innych
krajów, [w:] Niematerialne i materialne dziedzictwo Lubelszczyzny jako podstawa
rozwoju turystyki kulturowej, red. G. Godlewski, J. Roszak, Warszawa 2016, s. 47-63;
Liike ry, Liikuntaleikkeja Tansaniasta, 2008, film, płyta DVD, ze zbiorów K. Piecha.
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Wspomina się gry przy wypasie krów i innych okolicznościach. W pamięci
zachowały się pikier, palant, zabawy w piachu, chowanego, berka, bieganie
z fajerką, gra w pikle, pomidora, w dwa ognie, czyżyka, klasy, budowanie
szałasów, popularne były spotkania przy tzw. wieczorkach, flirty, chłopcy
grali w karty, opowiadano dowcipy, rozmawiano, śpiewano. Popularna była
gra w piłkę, w którą chłopcy grali i we wsi i w szkole. Na dużej przerwie
chłopcy grali w piłkę, a dziewczynki skakały na skakance. Zimą doczepiano
sanki do jadących z lasu wozów. Zabawa wywoływała dużo radości, chociaż
nie do końca była bezpieczna. Zjeżdżano z górek na sankach lub wypchanych
sianem workach, używano także łyżew. Jak przychodziła zima to robiły się
naturalne lodowiska, nawet kilkukilometrowej długości. Dzieci jeździły na
tym lodzie, na czym kto miał, do późnej nocy. Zabawy organizowało się
w mieszkaniach. Młodzież się bawiła, a rodzice siedzieli na ławkach i się przyglądali. Zabawki robiono ze szmatek, z patyczków, z kasztanów, żołędzi, wykonywano świstaki, które gwizdały. Piłki wykonywano z mchu, z sierści krów.
Jak podkreślają rozmówcy, naprawdę było co wspominać, bo dzieci były
razem. Cieszono się z tego, co się miało. Jak podkreślano dzieci i młodzież
więcej ze sobą przebywały niż obecnie, nie „znikały” w komputerach i nie
znały nudy 66. Wywiady przeprowadzone przez P. Chalimoniuk w 2017 roku
z najstarszymi mieszkańcami Pościsz, Strzakł, Rzeczycy dostarczają kolejnych informacji o zabawach i grach. Wspominając swoje dzieciństwo informatorzy podają, że cykl dnia kręcił się głównie wokół pracy i nauki. Po szkole dzieci pomagały rodzicom w gospodarstwie. Zawsze jednak znalazł się czas
na zabawę, która czasami połączona była z pracą np.: podczas wypasania krów.
Tzw. „spotkania z robotą” nazywane też wieczorkami, podczas których dziewczęta spotykały się i haftowały, robiły na drutach, wykonywały ozdoby choinkowe na święta i śpiewały były okazją do różnych zabaw w pomieszczeniach,
ponieważ do dziewcząt dołączali także chłopcy. Wspomina się o grze w pikra,
zabawach ze skakanką, klasy, chowanki, ślepą babę (ciuciu babka), guziki (nie
związana z podrzucaniem, lecz z podawaniem guzików), oraz fanty i co by
było, gdyby (podczas wieczorków), dwa ognie, zbijak, kółko graniaste, chodzi
lisek koło drogi, gąski, gąski do domu 67.
Obecni mieszkańcy Rogożnicy Nowej nie przypominają sobie zabaw i gier
wymienianych przez ks. Adolfa Pleszczyńskiego. Wspominają natomiast: pikra,
klasy, chłopa, państwa, palanta (były różne zasady), w chowanego, bicie jajek
czubami, kuligi, zimowe zabawy na własnoręcznie zrobionych łyżwach, gry
w karty (w tysiąca, w durnia, w wojnę), zabawy z kamyczkami, na huśtawce,
Ocalić od zapomnienia…, dz. cyt., s. 5-193.
Wywiady przeprowadzone przez P. Chalimoniuk w 2017 roku z Janem Chomickim
ze Strzakł ur. w 1940 roku, z Jadwigą Chomicką z Pościsz ur. w 1942, z Łubik z Rzeczycy ur. w 1935 r. (osoby spędzały dzieciństwo w wymienionych miejscowościach).
66
67

184

Krzysztof Piech, Ewa Piech, Paulina Chalimoniuk

popularna była tzw. karuzela. Popularne były wieczorki oraz różne psikusy
urządzane od Bożego Narodzenia do Nowego Roku np.: wciąganie bramy na
dach, wpuszczanie wróbli do domu, wrzucanie popiołu do chaty. Wszyscy podkreślają, że młodzież była „swoja”, bliska sobie, uprzejma, ludzie byli lepsi (jak
upiekli chleb, to się nim dzielili). Miejscem spotkań było „Stójło”. Mówiło się
„idziemy na stójło”(od stania), a teraz ludzie się nie znają 68.
Podsumowanie
Na postawione w tytule artykułu pytanie „Co zostało ze spuścizny naszych
dziadków…?,” każda osoba czytająca ten tekst powinna odpowiedzieć sobie
sama. Każdy powinien odpowiedzieć sobie, czy zna te gry, czy kiedykolwiek
w nie grał, czy były one w programie lekcji wychowania fizycznego, festynów
rekreacyjnych, świąt rodzinnych, czy rodzice lub dziadkowie przekazywali nam
o nich wiedzę. Może którąś z tych zabaw i gier znamy ponieważ bawiliśmy się
z rodzicami. Możemy także zastanowić się nad tym czy my jako rodzice lub
dziadkowie przekazujemy naszym dzieciom gry z naszego dzieciństwa. Zabawy i gry to ważna część naszej kultury, która przybiera wymiar globalny.
Znaczna część dyscyplin, które są w programie Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata czy Europy w dużej części też wyrosły z tradycyjnych zabaw
i gier. Brak jest tam naszego, polskiego dorobku, dlatego powinniśmy czynić
starania, aby zacząć je odtwarzać lokalnie w postaci festiwali, rozgrywek, turniejów. Aby przedstawiać je przy okazji dożynek, tak jak czynią to inne kraje.
Feliks Olesiejuk w swojej książce pisze, że niektóre zwyczaje znane jeszcze w latach 60. XX wieku, kilkanaście lat później już nie istniały. Zapomniane są np. zwyczaje związane z dyngusem 69. Lech Łukaszuk w wydanym
albumie o Neplach pisze: „Zniknęły z krajobrazu wsi konie pracujące w polu,
zniknęły stada krów maszerujące przez wieś i pasące się na rozległych pastwiskach, rzadko można usłyszeć pianie kogutów… i ludzie już nie tacy jak
dawniej, i jest ich coraz mniej. Zamknięci w swoich domach i wpatrzeni
w ekran telewizora, w którym leci kolejny odcinek ulubionego serialu, żyją
tylko własnymi problemami. Spotykają się coraz rzadziej... Żal tamtych trudnych, ale jak radosnych czasów. Brak festynów majowych lub lipcowych…
brak zabaw wiejskich, organizowanych w świetlicy, brak tamtej atmosfery.
Wszystko co przychodziło trudniej, dawało więcej radości. Pozostały piękne
wspomnienia” 70. Reaktywacji ulega tradycja pieśni i muzyki ludowej. Widoczne jest to w powstawaniu zespołów ludowych, które występują przy okaWywiad przeprowadzony przez K. Piecha 4.09.2017r. z Kazimierą Tymoszuk
ur. w 1934 roku w Łukowiskach koło Rogoźnicy, Haliną Lesiuk ur. w 1957 roku
w Żerocinie, Teresą Męczyńską ur. w 1949 roku w Kolonii Rogoźnica.
69
F. Olesiejuk, Zwyczaje i obrzędy ludu międzyrzecczyzny, Drelów 2000, s. 42.
70
L. Łukaszuk, Neple wczoraj i dziś, Biała Podlaska 2012, s. 117.
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zji świąt gminnych, dożynek, biorą udział w konkursach np. w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Odtwarza się w postaci licznych festiwali tradycje związane z pożywieniem,
tworzy się szlaki turystyczne dotyczące tradycyjnej wytwórczości (tkactwo,
garncarstwo, kowalstwo). W 2015 roku w województwie lubelskim sklasyfikowano 45 imprez mieszczących się w formule turystyki festiwalowej 71. Niektóre zawierają elementy dawnych zabaw i gier (Festiwal Trzech Kultur we
Włodawie, Jarmark Jagielloński w Lublinie, Carnaval Sztuk-Mistrzów). Brak
jest jednak w Polsce takiego produktu, który samą nazwą wskazywałby na
temat dotyczący zabaw i gier, i miał szeroki zasięg. Taką rolę spełnia powstały w 1999 roku w Danii Gerlev Park Tradycyjnych Gier i Sportów, który każdego lata odwiedza 20.000 ludzi. Wśród wizytujących są rodziny, zagraniczni
turyści, uczniowie, instytucje, stowarzyszenia, kluby sportowe, dla których
jest to nowa forma aktywności fizycznej. Park odwiedzają również osoby
starsze i niepełnosprawne. Prezentowanych jest ponad 100 tradycyjnych zabaw i gier. Zwiedzający mogą chodzić indywidualnie po parku i korzystając
z opisów bawić się w gry, mogą również korzystać z form grupowych 72. Powinniśmy pamiętać, że historia każdej rodziny składa się na historię małych
ojczyzn, te z kolei składają się na historię regionów i całych narodów. Powinnością rodziców jest rozbudzenie w swoich dzieciach zainteresowania tradycją
swojej rodziny, która tworzy pamięć o przeszłości, tak ważną dla zachowania
tożsamości. Zabawy i gry, sposoby spędzania czasu wolnego są też częścią
naszej tradycji, składającą się na historię małych ojczyzn. Zastanówmy się, czy
mając tak bogatą tradycję, zamiast zachwycać się tym, co wynaleźli inni, nie
powinniśmy jej pielęgnować i przekazywać kolejnym pokoleniom.

K. Skoczylas, Ocena związku pomiędzy tematyką festiwali a elementami historii, kultury i tradycji regionu lubelskiego,[w:] Niematerialne i materialne dziedzictwo
Lubelszczyzny jako podstawa rozwoju turystyki kulturowej, red. G. Godlewski,
J. Roszak, Warszawa 2016, s. 36.
72
L. Hazelton, Gerlev P.E. and Sport Academy, [w:] European Folk Games, ed.
M. Kowalewski, J. Kalecińska, Vol. I, Warszawa 2017, s. 168.
71
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Co zostało ze spuścizny naszych dziadków –
na przykładzie zabaw i gier Międzyrzeca Podlaskiego i okolic zebranych przez
księdza Adolfa Pleszczyńskiego
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono zagadnienie dotyczące zabaw i gier jako cząstki niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Autorzy postanowili przypomnieć publikacje
dotyczące tego zagadnienia księdza Adolfa Pleszczyńskiego w czasopiśmie „Wisła”,
który zebrał zabawy i gry z okolic Międzyrzeca Podlaskiego. Publikacje obecnie są
bardzo cenne, gdyż pochodzą z końca XIX wieku. Można więc przypuszczać, że
zabawy i gry w nich zawarte funkcjonowały na tym obszarze dużo wcześniej. Aby
dowiedzieć się, co zostało z tej spuścizny minionego okresu porównano przedstawione przez A. Pleszczyńskiego informacje ze wspomnieniami osób starszych z Gminy
Międzyrzec Podlaski opublikowanymi w książce „Ocalić od Zapomnienia. Przeszłość
Zachowana w Pamięci” 73. Aby jeszcze lepiej omówić badane zagadnienie przeprowadzono w 2017 roku wywiady ze starszymi osobami zamieszkującymi gminę Międzyrzec Podlaski. W wywiadach pytano o zabawy i gry, które były popularne w ich dzieciństwie. Aby uzyskać jeszcze szerszy obraz badanej problematyki zapoznano się
z literaturą dotycząca omawianego tematu, która dotyczy obszaru Południowego
Podlasia. W artykule wykazano, iż tematyka zabaw i gier popularnych na przedstawianym obszarze wymaga większego zainteresowania różnych środowisk.

What's left of the legacy of our grandparents On the example of the games of Międzyrzec Podlaski and neighborhoods
collected by Father Adolf Pleszczynski
SUMMARY
The article presents the issue of the “Games and Games” as a part of intangible
cultural heritage. The authors decided to recall publications on this issue of Father
Adolf Pleszczyński in the Wisla magazine, which gathered “Amusements and Games” from the area of Międzyrzec Podlaski. These publications are currently very
73

Ocalić od zapomnienia. Przeszłość zachowana w pamięci, Wysokie 2017.
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valuable because they come from the late nineteenth century. It can therefore be
assumed that the “Amusements and Games” contained in them functioned in this
area much earlier. In order to find out what was left of this legacy of the past period, the information presented by Father A. Pleszczyński was compared with the
memories of elderly people from The Międzyrzec Podlaski Commune published in
the book "To save from forgetfulness: The Past Preserved in Memory". In order to
discuss the issue interviews were conducted in 2017 with older people living in the
Międzyrzec Podlaski commune. Interviewees were asked about Amusements and
Games that were popular in their childhood. In order to get an even wider picture of
the studied problem, it became known with literature on the topic discussed, what
concerns the area of Southern Podlasie. The article shows that the theme of Amusements and Games was and is still popular in the presented area which requires
greater interest in various environments.
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Ciało i aktywność fizyczna w opinii i życiu
codziennym studentów

Wstęp
We współczesnej cywilizacji łacińskiej, do której przynależy już od ponad
tysiąca lat również Polska, można zauważyć dwa wykluczające się – ale nie
jedyne – stanowiska, które przyjmowane są przez wielu ludzi, i dotyczą stosunku człowieka do swojego ciała i cielesności oraz szeroko pojmowanego
zdrowia fizycznego.
Pierwsze z nich to pogląd, który można określić jako hedonistyczny. Zakłada on, że usprawnianie ludzkiego ciała ma charakter priorytetowy, i z tego też
powodu powinna ona należeć do podstawowych zabiegów dbającego o swoje
dobro człowieka. Dzięki bowiem zdrowiu fizycznemu możemy doznawać
w życiu wielu pozytywnych wrażeń i przyjemności, będących dla nas źródłami
zadowolenia i szczęścia, które jest przecież celem ludzkiej egzystencji. Często
zwolennicy wzmiankowanego stanowiska dodają, że ludzie słabi fizycznie są
jednocześnie także i duchowo nieszczęśliwi, a ich pozycja w świecie i społeczeństwie zawsze będzie niższa niż tych, którzy są sprawni, zdrowi i ładnie
wyglądają. Świat bowiem należy do ludzi aktywnych i silnych, a ci, którzy
owej aktywności nie przejawiają, sami z własnej winy dążą do zmarginalizowania swojej roli w społeczeństwie. Z własnej też często winy, będącej konsekwencją wielu zaniedbań, nie dbają o higienę i komfort swojego życia doprowadzają się do fizycznego kalectwa i związanej z nim duchowej apatii 1.
1

J. Kosiewicz, Filozoficzne aspekty kultury fizycznej i sportu, Warszawa 2006, s. 166;
tenże, Kultura fizyczna i sport w perspektywie filozofii, Warszawa 2000, s. 137-138.
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Istnieje też drugie stanowisko, które zaliczane jest również do skrajnych,
bo wydaje się być prostym zaprzeczeniem pierwszego. Głoszą je ludzie, którzy są zwolennikami idealistycznego spirytualizmu. Pogląd ten mówi, że ciało
ludzkie jest tylko dodatkiem dla duszy, która stanowi o istocie i wartości człowieka. Jest ono dla duszy tylko jej balastem, sprawiającym, że dbałość o jego
kondycję odbywa się kosztem zaniedbania dóbr duchowych 2. Konsekwencją
przyjmowania tego typu stanowiska był skrajny ascetyzm, praktykowany np.
w niektórych wspólnotach wczesnochrześcijańskich inspirujących się neoplatonizmem oraz radykalne praktyki pokutne w niektórych krajach Zachodu
w średniowieczu i nowożytności. Oczywiście, skrajny ascetyzm, budzący
wiele zastrzeżeń różnej natury podobnie jak hedonizm, doprowadził do utrwalenia się w mentalności wielu ludzi fałszywego poglądu, że troska o wygląd
fizyczny oraz siłę i sprawność cielesną nie jest konieczna, a nawet może być
moralnie naganna.
Istniało i istnieje również trzecie, bardziej umiarkowane stanowisko zwane
niekiedy umiarkowanym realizmem. Ma ono także długą historię, wywodzącą
się jeszcze od Arystotelesa. Głosi ono, że dobro człowieka w szerokim, holistycznym tego słowa znaczeniu obejmuje wszystkie sfery ludzkiego życia,
zarówno cielesnego, jak i duchowego. Dobre zaś moralnie postępowanie wiąże się nieodłącznie także z roztropną zapobiegliwością i troską o wszystko to,
co należy do jego natury i gwarantuje jej naturalny rozwój. Jest oczywiste, że
w świetle tej koncepcji tylko integralne zespolenie działań mających na celu
dobro zarówno duszy, jak i piękno ludzkiego ciała, daje ludziom możliwość
godnego i zgodnego z ich aspiracjami i naturą życia 3.
Także i wśród młodych ludzi, nie tylko profesjonalnie zajmujących się
humanistyką czy mających zainteresowania filozoficzne, zauważa się współcześnie występowanie zasygnalizowanych stanowisk. W celu zaś zorientowania się, jakie są faktyczne preferencje młodzieży, przeprowadzono badania
mające na celu uzyskanie obiektywnych informacji na ten temat. Przeprowadzających niniejsze badania zwłaszcza interesowały poglądy tych, którzy
z racji wyboru swojego kierunku studiów powinni – ale jak praktyka na to
wskazuje, nie zawsze tak jest – dbać o swoje zdrowie i mieć większą świadomość tego, jak należy to robić.
Materiał i metody
Badania przeprowadzono w listopadzie 2016 r. wśród 124 studentów Filii
Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. W próbie badawczej
znaleźli się studenci pierwszego roku studiów magisterskich dwóch kierunków:
wychowania fizycznego (66 osób) oraz fizjoterapii (58). Kobiety stanowiły
2
3

S. Kowalczyk, Ciało człowieka w refleksji filozoficznej, Lublin 2009, s. 22-26.
Tamże, Elementy filozofii i teologii sportu, Lublin 2002, s. 178-190.
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56,5% respondentów, a mężczyźni 43,5%. Przy czym na kierunku fizjoterapia
mężczyźni stanowili zaledwie 19% studentów biorących w udział w badaniu.
Najliczniejsza grupa badanych, równo połowa to mieszkańcy wsi. 42 % pochodziło z miast do 100 tys. mieszkańców, a jedynie 8% studentów stanowili
mieszkańcy dużych miast. Większość badanych oceniło swoją sytuację materialną jako bardzo dobrą lub dobrą (64,5%), jako przeciętną wskazało 33,9%,
jako złą i bardzo złą 1,6%.
Badania zostały przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego, techniką ankiety. Do uzyskania danych posłużono się kwestionariuszem ankiety
zawierającym 22 pytania dotyczące opinii oraz praktyk studentów związanych
m.in. z dbałością o zdrowie, sprawność fizyczną, ocenę własnego ciała. Wyniki badań zostały przedstawione w wartościach procentowych. Celem badań
było uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania: Czy aktywność fizyczna
jest obecna w życiu codziennym studentów? Jak przedstawia się kultura
zdrowotna studentów? Czy kierunek studiów ma wpływ na preferowane wartości ciała i praktyki związane z utrzymaniem lub poprawą stanu zdrowia?
Omówienie wyników
Studenci jako najważniejsze cechy ludzkiego ciała uznali zdrowie – 83,1%
oraz sprawność fizyczną 66,1%, dużo dalej w preferowanych przez nich ocenach znalazły się takie elementy jak umiejętności ruchowe 11,3%, uroda
10,5%, sportowa sylwetka 9,7% oraz odpowiednia waga 6,5%. O ile wskazania pierwszych cech było zbieżne dla studentów obu kierunków, kolejne
otrzymały inną wagę.
Tabela 1. Cechy ciała ludzkiego uważane za najważniejsze dla studentów
poszczególnych kierunków
Cecha
Sprawność fizyczna
Zdrowie
Odpowiednia waga
Uroda
Umiejętności ruchowe
Sportowa sylwetka

Kierunek studiów
wychowanie fizyczne
N
%
46
69,7
51
77,3
2
3,0
5
7,6
10
15,2

fizjoterapia
N
36
52
6
8
4

%
62,1
89,7
10,3
13,8
6,9

9

3

5,2

13,6

*badani mogli wskazać dwie najważniejsze ich zdaniem cechy
Obliczenia własne.
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Studenci obydwu kierunków są zadowoleni ze swojego stanu zdrowia. Na
pytanie: Czy jest Pan(i) zadowolony(a) ze swojego stanu zdrowia? - 42,7%
udzieliło odpowiedzi tak, 50% raczej tak, 5,7% raczej nie i zaledwie 1,6% nie.
97,6% stwierdziło, że człowiek ma wpływ na stan swojego zdrowia. Studenci
obu kierunków w przeważającej części uważają się za osoby dbające o zdrowie.
Odpowiedzi tak oraz raczej tak udzieliło 94% studentów kierunku wychowanie
fizyczne oraz 86,2% studentów kierunku fizjoterapia. Wśród studentów fizjoterapii znalazło się pięć osób (8,6%), które uznały siebie za osoby raczej nie dbające o zdrowie, na kierunku wychowanie fizyczne taki stan rzeczy zadeklarowała tyko jedna osoba (1,6%). Po trzy osoby z obu badanych kierunków stwierdziły, że trudno jest im ocenić swoje postępowanie w stosunku do zdrowia.
Wśród działań podejmowanych przez studentów w celu utrzymania lub
poprawy stanu zdrowia najczęściej wymieniano codzienną dbałość o higienę
ciała 80,6%, w dalszej kolejności: systematyczne uprawianie aktywności
fizycznej 62,1%, unikanie używek 33,9%, zdrowe odżywianie 29,8%, prowadzenie higienicznego trybu życia 25,8%, ruch na świeżym powietrzu 23,4%,
zażywanie preparatów witaminowych 10,5%, regularne wizyty u lekarza
8,1%. Badani mogli wskazać maksymalnie trzy działania.
Tabela 2. W jaki sposób studenci poszczególnych kierunków studiów dbają
o zdrowie?
Podejmowane działania
Codzienna dbałość o
higienę ciała
Unikanie używek
Zdrowe odżywianie się
Systematyczna aktywność fizyczna
Prowadzenie higienicznego trybu życia
Ruch na świeżym powietrzu
Zażywnie preparatów
witaminowych
Regularne wizyty u
lekarza

Kierunek studiów
wychowanie fizyczne
fizjoterapia
N
%
N
%
54
81,8
46
79,3
25
20
49

37,9
30,3
74,2

17
17
28

29,3
29,3
48,3

12

18,2

20

34,5

12

18,2

17

29,3

6

9,1

7

12,1

4

6,1

6

10,3

*badani mogli wskazać trzy podejmowane przez nich działania
Obliczenia własne.
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Regularne wizyty u lekarza jako działanie związane z dbałością o zdrowie
zostały wskazane przez najmniejszą liczbę studentów, jednakże tylko 12,1%
badanych przyznało, że wcale nie podejmuje kontaktu z lekarzem. Więcej
studentów wychowania fizycznego, niż fizjoterapii, odpowiednio: 16,7%,
6,9%. Najwięcej badanych zdrowie kontroluje przynajmniej raz w roku
44,4%, co trzy miesiące robi to 31,4%, częściej 12,1%.
Studentów również zapytano o stosunek do urody oraz satysfakcję z jej
posiadania. Na pytanie czy badani są zadowoleni ze swojej urody 33,1% odpowiedziała - tak, 55,6% - raczej tak, 8,1% raczej nie, 3,2% nie. Studenci
również byli zgodni co do stwierdzenia, że uroda ułatwia i uprzyjemnia życie,
odpowiedzi tak udzieliło 37,9%, raczej tak 50,8%. Pozostałym trudno było
ustosunkować się do tego stwierdzenia.
Tak jak studenci obu kierunków byli zadowoleni ze swojej urody, równie
pozytywne opinie wyrażali na temat swojej sylwetki. Na pytanie: Czy jest
Pan(i) zadowolona ze swojej sylwetki odpowiedzi: tak i raczej tak udzieliło
85,8% studentów na kierunku wychowanie fizyczne oraz 77,6% studentów
fizjoterapii. Zdecydowanie niezadowolonych ze swojej sylwetki było odpowiednio na poszczególnych kierunkach 3,0% oraz 1,7% studentów.
Tabela 3. Jak Pan(i) ocenia swoją sylwetkę?
Ocena sylwetki
Bardzo szczupła
Szczupła
Przeciętna
Z nadwagą
Otyła

Kierunek studiów
wychowanie fizyczne
fizjoterapia
N
%
N
3
4,6
3
28
42,4
26
28
42,4
26
5
7,6
3
2
3,0
-

%
5,2
44,8
44,8
5,2
-

Obliczenia własne.
W badaniach zwrócono również uwagę na poziom aktywności fizycznej
studentów w czasie wolnym oraz ich zadowolenie ze swoich umiejętności
sportowych. Tutaj nie było zaskoczenia, gdyż jak wynika z udzielonych odpowiedzi więcej czasu na aktywność ruchową poświęcają studenci wychowania fizycznego.
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Tab. 4. Ile czasu w ciągu tygodnia przeznacza Pan(i) na aktywność ruchową
w czasie wolnym?
Kierunek studiów
Czas
wychowanie fizyczne
fizjoterapia
N
%
N
%
nie podejmuję
2
3,0
1
1,7
aktywności
do 1 godz.
4
6
12
20,7
1-3 godz.
11
16,7
21
36,2
4-5 godz.
19
28,8
11
19,0
6 i więcej
30
45,5
13
22,4
Obliczenia własne.
Przy wyborze formy aktywności dla większości studentów niezależnie od
kierunku studiów, głównym motywem było doświadczanie przyjemności
(wychowanie fizyczne 40%, fizjoterapia 32,8%). Dalej ranga poszczególnych
motywów była różna, studenci wychowania fizycznego wskazali: ekstremalne
doznania i wyzwania 18,5%, podtrzymanie sprawności fizycznej 16,9%,
kształtowanie sylwetki 15,4%, walory prozdrowotne 9,2%. Dla studentów
fizjoterapii drugim motywem w wyborze formy aktywności fizycznej po
przyjemności było podtrzymanie sprawności fizycznej 27,6%, a dalej kształtowanie sylwetki 22,4%, walory prozdrowotne 13,8%, ekstremalne doznania
i rywalizacja 3,4%. Zdecydowanej większości badanych studentów aktywność
ruchowa sprawia dużą przyjemność (81,5%), średnią dla 16,1%. Tylko studenci
fizjoterapii podchodzili do tej kwestii sceptycznie, jeden z nich odpowiedział,
że aktywność ruchowa sprawia mu małą przyjemność, a dla dwóch osób wcale
nie sprawiała ona przyjemności. Spośród badanych studentów 21 (16,9%) zadeklarowało uprawnianie sportu na poziomie profesjonalnym.
W opinii badanych studentów najważniejszym efektem aktywności fizycznej była poprawa stanu zdrowia oraz poprawa sprawności fizycznej, obie
odpowiedzi zostały wskazane przez 73 osoby. Studenci wychowania fizycznego najczęściej wskazywali na poprawę zdrowia (62,1%), a studiujący fizjoterapię na poprawę sprawności fizycznej (56,9%). Na trzecim miejscu wśród
efektów aktywności ruchowej znalazło się odprężenie psychiczne, przy czym
różnice wskazań w przypadku poszczególnych kierunków były już większe:
wychowanie fizyczne 28,8%, fizjoterapia 44,8%.
Dyskusja
W ostatnich latach coraz częściej są podejmowane badania, których przedmiotem są postawy oraz opinie młodzieży akademickiej na temat wartości ciała, wzo-
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rów kultury fizycznej, aktywności ruchowej, praktyk prozdrowotnych oraz stylu
życia. Badania takie prowadzili m.in. Bożena Kochanowicz i Rita HandsdorferKorzon4, Mirosław Szyndera i Danuta Żiźka-Salomon 5, Lipka i wsp. 6, Justyna
Kościuczuk i wsp. 7, Mariola Duda i wsp. 8,
Lucyna Sochocka i Aleksander Wojtyłko 9, Katarzyna Sygit 10, Aleksandra Rogowska 11, Zofia Kubińska i Barbara Bergier12.
Zdrowie jest jedną z podstawowych wartości jakie cenią Polacy13. Biorący
udział w badaniach studenci dwóch kierunków bialskiej uczelni również
uznało zdrowie za najwyższą wartość ciała (83,1% wskazań). Na drugim
miejscu pozycjonowali oni sprawność fizyczną (66,1%). Podobnie wypowiedzieli się studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu
w trakcie badań przeprowadzonych w 2005 r., którzy na dwóch pierwszych
miejscach umieścili te same wartości ciała co studenci Filii AWF (odpowiednio: 86,6% i 26,7%) 14. Bialscy studenci w przeważającej mierze uznali siebie
za ludzi dbających o zdrowie i na tle rówieśników z innych uczelni ta deklaracja wypada podobnie 15. Utrzymanie zdrowia nie jest możliwe bez odpo4

Zob. B. Kochanowicz, R. Handsdorfer-Korzon, Postawy studentów kierunku fizjoterapii wobec aktywności fizycznej, „Ann. Acad. Med. Geaden.” 2013, nr 43, s. 19-28.
5
Zob. M. Szyndera, D. Żiżka-Salamon, Wartości ciała w opinii studentów, „Annales Uniniversitatis Marie Curie-Skłodowska Lublin – Polonia. Sectio D” 2005, VOL. LX, s. 450-454.
6
Zob. A. Lipka, M. Janiszewski, M. Musiałek, M. Dłużniewski, Studenci medycyny
a zdrowy styl życia, „Pedagogika Społeczna” 2015, nr 2(56), s. 189-203.
7
Zob. J. Kościuczuk, E. Krajewska-Kułak, B. Okurowska-Zawada, Aktywność fizyczna
studentów fizjoterapii i dietetyki, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” 2016, nr 1, s. 51-58.
8
Zob. M. Duda, M. Rżany, A. Dudło, A. Dogońska, K. Suszyński, D. Górka,
Ocena czynników wpływających na podejmowanie aktywności fizycznej w trakcie
studiów, „Journal of Education, Health and Sport” 2015, 5(11), s. 661-668.
9
Zob. L. Sochacka, A. Wojtyłko, Aktywność fizyczna studentów stacjonarnych kierunków medycznych i niemedycznych, „Medycyna Środowiskowa” 2013, nr 2 s. 53-58.
10
Zob. K. Sygit, Aktywność fizyczna młodzieży akademickiej, „Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego, Prace Instytutu Kultury Fizycznej” 2008, nr 25, s. 15-22.
11
Zob. A. Rogowska, Wzory kultury somatycznej i preferencje sportowe studentów o zróżnicowanym poziomie aktywności fizycznej, [w:] Wzory kultury somatycznej
a styl życia. Studia i Monografie, red. S. Zgórny, Opole 2008, s. 89-112.
12
Zob. Z. Kubińska, B. Bergier, Dbałość o zdrowie w opinii studentów wychowania fizycznego i zdrowia publicznego z uczelni w Białej Podlaskiej, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” 2013, nr 13, s. 251-254.
13
W badaniu CBOS Polacy zostali zapytani nie tylko o wartości ciała, ale ogólnie
o dobra jakie cenią. Na pierwszym miejscu znalazło się szczęście rodzinne, zaś na
drugim zdrowie. Zdrowie i prozdrowotne zachowania Polaków. Komunikat z badań,
CBOS, Warszawa 2016, s. 2,
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_138_16.PDF [dostęp: 15.10.2017 r.]
14
M. Szyndera, D. Żiżka-Salamon, dz. cyt., s. 451.
15
Tamże.
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wiednich praktyk, wśród tych najważniejszych w naszych badaniach wymieniono dbanie o higienę ciała, systematyczne uprawianie aktywności ruchowej,
unikanie używek, zdrowe odżywianie. Zbliżone działania wymieniali studenci
badani przez Z. Kubińską i B. Bergier, tam również w odpowiedziach respondentów pojawiała się najczęściej aktywność fizyczna, zdrowe odżywanie oraz
unikanie używek 16.
Poziom aktywności fizycznej ma ogromny wpływ na stan zdrowia, organizm człowieka jest wręcz zaprogramowany na ruch, który jest nieodłącznym
warunkiem jego prawidłowego rozwoju i funkcjonowania. Młodzież akademicka badanych kierunków Filii AWF w Białej Podlaskiej należy do grupy
osób, które są świadome tego faktu. 62,1% badanych wskazało aktywność
fizyczną jako formę dbałości o zdrowie. W badaniach nowotarskich studentów takie działanie zaznaczyło 38,7%17. Głównymi motywami podejmowania
aktywności fizycznej oraz wyboru jej formy była przyjemność, zachowanie
sprawności fizycznej oraz kształtowanie sylwetki. Podobne uzasadnienia podali studenci fizjoterapii i dietetyki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
w badaniach przeprowadzonych przez J. Kościuczuk i wsp. 18 Wśród najważniejszych efektów aktywności ruchowej studenci AWF w Białej Podlaskiej
najczęściej wymieniali poprawę zdrowia, poprawę sprawności fizycznej oraz
odprężenie psychiczne, poprawę sylwetki. Porównując te odpowiedzi z wynikami badań uzyskanych m.in. przez B. Kochanowicz, R. Hansdorfer-Korzon 19
oraz M. Szyndera, D. Żiżka-Salamon 20 można stwierdzić, że w ostatnich latach ocena efektów aktywności fizycznej nie uległa większej zmianie.
Wnioski
Przeprowadzone badania i ich analiza pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków:
1. Największą wartością dla studentów nienależnie od kierunku studiów
jest zdrowie. W celu jego zachowania i poprawy, badani najczęściej podejmują takie działania jak: codzienne dbanie o higienę osobistą, systematycznie są
aktywni ruchowo.
2. Studenci kierunku wychowanie fizyczne bardziej zdecydowanie zadeklarowali się jako osoby dbające o własne zdrowie.
3. Studenci zgodnie uznali, że uroda jest czymś co ułatwia i uprzyjemnia
ludziom życie. Ponad 75% studentów jest zadowolonych ze swojej sylwetki,
najczęściej są to studenci wychowania fizycznego.
Z. Kubińska, B. Bergier, dz. cyt., s. 252.
M. Szyndera, D. Żiżka-Salamon, dz. cyt., s. 451.
18
J. Kościuczuk, dz. cyt., s. 53.
19
B. Kochanowicz, R. Hansdorfer-Korzon, dz. cyt., s. 22.
20
M. Szyndera, D. Żiżka-Salamon, dz. cyt., s. 452.
16
17
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4. Badani należą do osób podejmujących aktywność fizyczną w czasie
wolnym. Częściej robią to studenci kierunku wychowanie fizyczne. Biorący
udział w badaniu, niezależnie od studiowanego kierunku zadeklarowali, że
ruch sprawia im przyjemność.
Ciało i aktywność fizyczna w opinii i życiu codziennym studentów
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań nad postawami studentów
wobec własnego ciała oraz praktykami związanymi z dbałością o zdrowie i sprawność
fizyczną studentów kierunków wychowanie fizyczne i fizjoterapia w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie Filii w Białej Podlaskiej. Badaniem w listopadzie
2016 r. zostało objętych 124 osoby, W próbie badawczej znaleźli się studenci pierwszego roku studiów magisterskich dwóch kierunków: wychowania fizycznego oraz
fizjoterapii. Kobiety stanowiły 56,5% respondentów, a mężczyźni 43,5%. Przy czym
na kierunku fizjoterapia mężczyźni stanowili zaledwie 19% studentów biorących
w udział w badaniu. Badania przeprowadzono przy wykorzystaniu kwestionariusza
ankiety zawierającego 22 pytania, dotyczące opinii oraz praktyk studentów związanych m.in. z dbałością o zdrowie, sprawność fizyczna, ocenę własnego ciała. Studenci
zadeklarowali, że najważniejsza wartością jest zdrowie, a w celu dbałości o nie najczęściej codziennie dbają o higienę osobistą oraz systematyczne uprawiają aktywności ruchową.

Body and physical activity in the opinion and everyday life of students
SUMMARY
Daily physical activity in the opinion of students The aim of this article is to present the results of research on the attitudes of students towards their own health. The
research pertaining to health and physical fitness was gathered from the opinions of
physical education and physiotherapy students at the Academy of Physical Education
in Warsaw Branch in Biała Podlaska. At the time of research, a total of 124 people
were enrolled in November 2016. The research sample included first-year MA students from two fields of study: physical education and physiotherapy. Women accounted for 56.5% of respondents and men accounted for 43.5%. At the time of this
study, only 19% of students participating in the study were in the field of male physiotherapy. The research was conducted using a questionnaire containing 22 questions
regarding their opinions and practices relating to health, physical fitness, and assessment of one's body. Overall, students stated that they value their health the most, and
that in order to care for their physical wellbeing, they take care of their personal hygiene and participate in systematic physical activity every day.

R O C Z N I K

B I A L S K O P O D L A S K I

TOM XXV

ROK 2017

KRZYSZTOF PIECH
Filia AWF w Białej Podlaskiej
Wydział Turystyki i Zdrowia

Urszula Zieniewicz
Samorządowe Przedszkole nr 15 im. Juliana Tuwima
w Białej Podlaskiej

MAGDALENA SZNURA
Studenckie Koło Naukowe Turystyki i Rekreacji
Filia AWF w Białej Podlaskiej

Gdy twórczość sprawia ci
Radość nie żałuj nawet Godziny.
Tomasz Demidowicz

Festyn rekreacyjny Rodzinna Olimpiada Przedszkolaków
jako przykład promocji aktywności ruchowej
w rodzinie
Wstęp
Znany szeroko na świecie fenomen imprez dotyczy zarówno sportu wyczynowego jak i masowego. Uwagę ludzi skupiają wielkie wydarzenia takie
jak Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy i inne,
które są oglądane bezpośrednio na stadionach oraz za pośrednictwem mediów
przez milionową widownię. W ostatnich latach rozwija się także trend imprez
sportowo-rekreacyjnych, w których biorą udział nie tylko wybitni sportowcy,
ale także ludzie, którzy systematycznie uprawiają jakąś formę ruchu. Ta grupa
nie jest już obserwatorem wydarzeń sportowych, ale jej czynnym uczestnikiem. Fenomen tego zjawiska przejawia się w tym, że liczba ta rośnie,
a w wielu imprezach biorą udział ogromne rzesze ludzi 1. Jako przykład można tu podać słynne maratony: Nowy Jork, Berlin, Paryż, Londyn, Boston,
Tokio, gromadzące tysiące uczestników, czy biegi narciarskie takie jak słynny
Bieg Wazów, który odbywa się od 1922 roku 2. Obok wybitnych sportowców
K Piech, Promocja rodzinnej aktywności ruchowej, Biała Podlaska 2004, s. 36.
K Piech, Imprezy sportowo-rekreacyjne jako sposób promocji podróżowania na
przykładzie cyklu Grand Prix Polski Środkowo-Wschodniej w Biegach Ulicznych
1
2
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stają tam na starcie „amatorzy”, którzy nie osiągają tak genialnych wyników
jak sportowcy wyczynowi. Innym zjawiskiem, które coraz bardziej jest zauważalne są imprezy przeznaczone wyłącznie dla szerokich mas społecznych,
gdzie nie ma walki o wyniki, miejsca, lepszy rezultat. Wynika to z różnych
akcji promujących aktywny styl życia w różnych grupach docelowych. Do
takich właśnie imprez zalicza się „Rodzinna Olimpiada Przedszkolaków”
organizowana w Białej Podlaskiej od 1993 roku.
Przesłanki organizacji Rodzinnej Olimpiady Przedszkolaków w Białej
Podlaskiej
Dużą rolę w procesie wychowania do aktywności ruchowej odgrywa rodzina, która obok szkoły jest najważniejszym środowiskiem wychowawczym.
E. Pudełkiewicz podaje, że „rodzina jest tą grupą społeczną, w której najpełniej kształtuje się świat ludzkich wartości i potrzeb”3. E. B. Hurlock twierdzi,
że „podstawowego wzoru przyjętego w rodzinie dziecko nie pozbędzie się
nigdy, nawet wtedy, gdy ulegnie on modyfikacji lub zmianie gdy dziecko
podrośnie” 4.
Rodzina uważana jest za pierwotne środowisko socjalizacyjne w okresie
dzieciństwa, przed szkołą, kolegami i środkami masowego przekazu. Rodzina
jest również celem badań wielu dyscyplin naukowych: psychologii, socjologii, medycyny, pedagogiki, prawa, ekonomii, demografii, a także nauk o kulturze fizycznej. Najczęściej porusza się sprawy patologii i dysfunkcji rodziny.
Szczególnego znaczenia nabierają badania dotyczące wychowania w rodzinie, w tym postaw rodzicielskich. Postawy rodzicielskie są jednym z istotnych czynników kształtujących osobowość dziecka, decydują o stylu wychowania, a nawet o skuteczności oddziaływań wychowawczych. Dotyczy to
także sposobów spędzania czasu wolnego oraz szeroko pojętej aktywności
fizycznej. Na podstawie licznych badań stwierdzono wpływ zachowań prozdrowotnych rodziców na podobne zachowania ich dzieci. Rodzice wpływają
i kształtują styl życia swoich dzieci. Bardziej aktywni rodzice, to bardziej
aktywne dzieci. Jak podaje Sas-Nowosielski, powołując się na badania Framingham Children Study dzieci aktywnych ruchowo rodziców mają większą
szansę na aktywny styl życia w przyszłości. Najlepiej, aby wzorce aktywności
pochodziły zarówno od ojca jak i od matki 5.
i Przełajowych, [w:] Miejsce i rola turystyki w strategii społeczno-gospodarczej województw
wschodniej Polski, red. R. Cieśliński, K. Piech, Biała Podlaska 2003, s. 218.
3
E. Pudełkiewicz, Problem sportu osiedlowego w rodzinie trzypokoleniowej, „Kultura
i społeczeństwo” 1972, nr 2, s. 128.
4
E. B. Hurlock, Rozwój dziecka, Warszawa 1960, s. 608.
5
K. Sas-Nowosielski, Społeczne uwarunkowania podejmowania aktywności fizycznej,
[w:] Teoretyczne i empiryczne zagadnienia rekreacji i turystyki, Katowice 2008, s. 106.
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A. Pawlak podaje, że „sportowy chromosom jest tak aktywny, iż w podświadomości byłych zawodników istnieje konieczność zakażenia nim wnuków” 6. Potwierdzają to także badania A. Ślęczkowskiego 7i M. Sadowskiej 8.
Z badań K. Czajkowskiego wynika, że 70% młodzieży czerpie wzory spędzania czasu wolnego od rodziców, a większość pozostałych stwierdza, że to
dom rodzinny powinien dawać tego przykłady 9.
Problem aktywności ruchowej w rodzinie i przekazywania wzorców najmłodszemu pokoleniu jest o tyle istotny, gdyż w ostatnich latach obserwujemy niechęć młodego pokolenia do ruchu. Szkoła i szkolne wychowanie fizyczne nie spełniają swojej roli w przygotowaniu do całożyciowej aktywności
ruchowej. Obserwujemy postawy niechęci do lekcji wychowania fizycznego,
a szczególnie, bardzo negatywne zjawisko nieuczestniczenia w nich.
Raport NIK pn: „Wychowanie fizyczne i sport w szkołach publicznych”,
który przeprowadził Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego
z udziałem Delegatur NIK w: Łodzi, Poznaniu, Olsztynie, Katowicach, Wrocławiu, Warszawie, Lublinie dostarcza wiele negatywnych danych. W 74%
szkół nie podejmowano działań zmierzających do zapobiegania spadkowej
tendencji aktywnego uczestnictwa uczniów w zajęciach wychowania fizycznego (mimo formalnej obecności na lekcji) w kolejnych etapach edukacji
m.in. poprzez tworzenie uczniom zróżnicowanych, atrakcyjnych form udziału
w tych zajęciach. W latach 2007/2008 i 2008/2009 liczba uczniów nieuczestniczących aktywnie w zajęciach wzrastała na poszczególnych etapach edukacji i wynosiła: szkoły podstawowe, klasy IV-VI – 16.8%, w gimnazjach
21.1%, w szkołach ponadgimnazjalnych 30.7%. Brak aktywnego uczestnictwa uzasadniano: brakiem odpowiedniego stroju, zwolnieniami udzielonymi
przez dyrektora lub przez rodziców oraz zwolnieniami lekarskimi. Wyniki
badań wskazują na zmniejszające się zainteresowanie uczniów aktywnością
ruchową i potrzebami uprawiania sportu na kolejnych etapach edukacji. Aż
33% uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 21% szkół podstawowych i gimnazjów stwierdziła, że zajęcia wychowania fizycznego nie są interesujące.
W ocenie 45% uczniów nauczyciel nadmiernie preferuje gry zespołowe,
a jedynie 4% potwierdziło wprowadzanie bardziej atrakcyjnych form aktywności ruchowej tj. tańca, aerobiku, pływania, zabaw sprawnościowych, a 27%
wyraziło potrzebę innego prowadzenia zajęć lub zmiany prowadzącego.
A. Pawlak, Sport w rodzinach sportowych, [w:] Kobieta kreatorką aktywności
sportowej w rodzinie, red Z. Żukowska, Warszawa 1998, s. 36.
7
A. Ślęczkowski, Troska rodziców o zdrowie i rozwój fizyczny dzieci w wieku
przedszkolnym, „Kultura fizyczna” 1981, nr 1, s. 6-7.
8
M. Sadowska, Znaczenie spontanicznych form aktywności dzieci i młodzieży oraz
wczesnej inicjacji w procesie wychowania do kultury fizycznej, [w:] Wychowanie
fizyczne w Polsce, „Z warsztatów badawczych”, Warszawa 1992, s. 43-52.
9
K. Czajkowski, Wychowanie do rekreacji, Warszawa 1979, s. 138.
6
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W ocenie NIK spadek liczby uczniów aktywnie uczestniczących w zajęciach wychowania fizycznego spowodowany jest nietrafnie dobranymi programami nauczania, stosowaniem mało atrakcyjnych form prowadzenia zajęć
oraz wadliwym systemem oceniania osiągnięć uczniów, a także nieodpowiednią infrastrukturą 10. Przedstawione dane zmuszają do przypisania większej
roli rodzinie oraz zwrócenia uwagi na jej współpracę ze szkołą, a wcześniej
z przedszkolem.
Szczególnie podatnym okresem na wpływy rodzicielskie jest okres przedszkolny. Dziecko wymaga wtedy dużej opieki ze strony rodziców, którzy
uczestniczą w zebraniach w przedszkolu, w przypadku choroby chodzą na
konsultacje do lekarza, uczą dzieci podstawowych aktywności ruchowych,
takich jak: chodzenie, jazda na rowerze, na sankach. Udział rodziców w życiu
dziecka jest w tym okresie dużo większy, niż w latach późniejszych. Wzorce,
jakie przekazują rodzice swoim dzieciom są trwałe. Okres przedszkolny jest
najlepszym momentem do kształtowania prozdrowotnych nawyków i postaw,
ponieważ ruch jest dla dziecka w tym okresie czymś naturalnym. Zadanie
rodziców i opiekunów, w tym okresie rozwoju dziecka, polega przede
wszystkim na inspirowaniu i stwarzaniu możliwości spontanicznej zabawy
a nie na jej ograniczaniu. Z jednej strony mówimy o wpływie rodziców na
aktywność dzieci, ale w wieku przedszkolnym dzieci mogą być również animatorami aktywności ruchowej w rodzinie. Dzieje się tak, ponieważ ich naturalna chęć do ruchu może wymuszać na rodzicach pewne zachowania związane ze spełnianiem dziecięcych potrzeb. Ten właśnie aspekt zaważył na kierunkach rozwoju imprezy o nazwie Rodzinna Olimpiada Przedszkolaków,
która odbywa się w postaci festynu sportowo rekreacyjnego. To właśnie dzieci
i pedagodzy z przedszkola mieli zachęcać rodziców do udziału w tej imprezie.
Geneza i rozwój Rodzinnej Olimpiady Przedszkolaków
Olimpiada Przedszkolaków organizowana jest od 1993 r. z inicjatywy Dyrekcji i Grona Pedagogicznego Przedszkola nr 15 w Białej Podlaskiej 11. Od
początku funkcjonowania tej imprezy datuje się ścisła współpraca z Filią
AWF w Białej Podlaskiej, a w szczególności z Zakładem Rekreacji 12. Dzięki
tej kooperacji wypracowano obecny model tego wydarzenia 13.
Impreza ewaluowała od zawodów w postaci rywalizacji między dziećmi,
w różnych konkurencjach z wręczaniem medali dla najlepszych, do festynu
NIK Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego: Informacja
o kontroli, Wychowanie fizyczne i sport w szkołach publicznych, Warszawa 2010.
11
Dyrektorem Przedszkola nr 15 była w tym okresie Pani Elżbieta Rypina.
12
Kierownikiem Zakładu Rekreacji w tym okresie była Pani dr Danuta Nałęcka.
13
Autorem modelu Rodzinnej Olimpiady Przedszkolaków jest pracownik Zakładu
Rekreacji AWF w Białej Podlaskiej dr K. Piech.
10
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rekreacyjnego pozbawionego czynnika współzawodnictwa. Taka droga wynikała z doświadczenia zdobytego w czasie organizacji spartakiad sportoworekreacyjnych dla klas pierwszych organizowanych przez Zakład Rekreacji
AWF. Uznano wtedy, że czynnik rywalizacji jest na zbyt wysokim poziomie
i prowadzi do zniechęcania dzieci mniej sprawnych ruchowo. Zauważono, że
pedagodzy również nie są odpowiednio przygotowani do takiego współzawodnictwa. Chęć zajęcia przez ich klasę jak najlepszego miejsca powoduje
eliminowanie przez nich dzieci słabszych 14.
Na negatywne skutki współzawodnictwa zwraca uwagę coraz więcej autorów. Siwiński uważa, że zabawy i gry z udziałem współzawodnictwa zostają
pozbawione wtedy naturalnej radości, wesołości, wkrada się niedobry, ze
społecznego punktu widzenia, motyw „pokonać innych”. Zanika motywacja
typu „chcę”, a pojawia się typu „muszę” 15. Trześniowski wskazując na złe
strony współzawodnictwa zauważa, że może to prowadzić do tak wielkich
napięć, iż jednostki mało odporne i słabe nerwowo nie potrafią ich znieść
i mogą załamać się psychicznie 16. W pracoholicznej, zmuszającej już od najmłodszych lat do rywalizacji kulturze współczesnego świata mówi się już
nawet o „kulturze współzawodnictwa”. Podsycany przez media wyścig szczurów powoduje, że każdy chce mieć cudowne dziecko, które umie czytać
wcześniej niż inne, które zna obce języki. W ten sposób poddaje się dzieci
presji bycia najlepszym już od najmłodszych lat, pozbawiając je spontanicznej
zabawy. Spontaniczna zabawa pozbawiona rywalizacji, w małym stopniu
kierowana przez dorosłych, pobudza dzieci do kreatywności, która w życiu
dorosłym potrzebna jest inżynierom, menadżerom, nauczycielom. Carl Honre
cytując Nigela Cumberlanda, specjalistę od coachingu w Hongkongu, podaje:
„Jeśli odmawiamy niemowlęciu czy trochę starszemu dziecku szansy zabawy
i wstawiamy je do żłobka, gdzie zawsze musi rywalizować i gdzie zawsze się
je ocenia, rodzi się strach, a to prowadzi do niechęci podejmowania ryzyka.
W rezultacie stają się nudnymi dorosłymi” 17.
Festyn rekreacyjny unika tych negatywnych skutków rywalizacji, a dzięki
swojej wszechstronności, dostępności, dostosowaniu do wieku i płci staje się
imprezą atrakcyjną. Zdaniem Szymańskiej może być on pierwszym krokiem
K. Piech, Promocja rodzinnej aktywności ruchowej, Biała Podlaska 2004,
s. 120.
15
W. Siwiński, Wychowawcze i zdrowotne wartości zabaw ruchowych u dziecka
w wieku przedszkolnym, [w:] Zabawy i gry ruchowe. Teoria i metodyka, red. T. Staniszewski, Warszawa 1999, s. 48.
16
R. Trześniowski, Zabawy w procesie wychowania, [w:] Zabawy i gry ruchowe.
Teoria i praktyka, red. T. Staniszewski, Warszawa 1999, s. 30.
17
C. Honore, Pod presją. Dajmy dzieciom święty spokój! Drzewo Babel, Warszawa 2011, s. 58.
14
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dzieci do zabawy w sport. Atrakcyjność różnych konkurencji sprzyja rozbudzeniu zainteresowań oraz motywacji do uczestnictwa w rekreacji fizycznej 18.
Scenariusz Rodzinnej Olimpiady Przedszkolaków jest charakterystyczny
dla organizacji imprez o nazwie festyn rekreacyjny. W etapie przygotowawczym, po spotkaniu z dyrekcjami poszczególnych przedszkoli, studenci AWF
opracowują regulamin z wykazem konkurencji. Konkurencje powinny zawierać element wspólnego udziału rodzica z dzieckiem w poszczególnych zabawach. Studenci wymyślają również tematykę całości Olimpiady lub dzielą ją
na części np.: zabawy Smerfowe, piraci, zabawy skoczne, z czworakowaniem,
bieżne, itp. Studenci w zależności od tematu przygotowują odpowiednie stroje, w których bawią się z rodzicami i dziećmi. W trakcie imprezy nie ma porównywania wyników między dziećmi i między rodzinami. Każda rodzina
otrzymuje kartę startową, na której sędziowie konkurencji składając podpis
informują o jej zaliczeniu. Każde dziecko otrzymuje nagrodę, którą fundują
poszczególne przedszkola.
Tak szerokie włączenie studentów przy organizowaniu zajęć dydaktycznych pozwala im na praktyczną realizację wiedzy zdobytej w ramach poszczególnych przedmiotów na studiach. Ma również za zadanie wdrażanie ich
do współpracy w grupie. W ten sposób prowadzący oddaje inicjatywę studentom, kontrolując rezultaty ich pracy na zajęciach dydaktycznych. Jest to również odejście od systemu 45 minutowej lekcji i wyjście z zajęciami na zewnątrz. Dzięki takiemu systemowi studenci muszą myśleć bardziej globalnie,
efektem ich pracy jest konkretny produkt, który należy sprawdzić w praktyce.
Wzrasta ich motywacja, jest ona bardziej typu „chcę”, a nie „muszę”.
W pierwszych edycjach przyjęto zasadę, że każda grupa studentów wybiera swojego „szefa”, który tworzy komitet organizacyjny i kieruje jego pracami. Efektem pracy poszczególnych grup jest regulamin imprezy, jej scenariusz oraz wykaz konkurencji. Prowadzący przedmiot organizuje spotkania
z „szefami” grup, aby omówić wykonanie postawionych przez niego zadań,
które są zbieżne z treścią przedmiotu. Efektem jest około 200 konkurencji
i udział około 1000 dzieci, rodziców i dziadków. Na etapie realizacji imprezy
studenci przygotowują obiekty uczelni (stadion, tereny zielone), przeprowadzają ceremonię otwarcia, wspólną rozgrzewkę, oraz konkurencje i sprzątają
obiekty. Ceremonia otwarcia jest wprowadzaniem dzieci w świat Igrzysk
Olimpijskich i obejmuje: przemarsz dzieci i rodziców po bieżni stadionu,
ustawienie do uroczystego otwarcia, wciągnięcie flagi na maszt, zapalenie
znicza, oraz krótkie przemówienie zaproszonego gościa. W tej części uczestniczy często wybitny sportowiec, uczestnik Igrzysk Olimpijskich lub inna
osoba o dużych osiągnieciach sportowych. Na etapie podsumowania dokonuje
E. Szymańska, Festyn sportowo-rekreacyjny, [w:] Zabawy i gry ruchowe na lekcjach wychowania fizycznego i festynach sportowo-rekreacyjnych, Warszawa 1999, s. 64.
18
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się sprawozdania z uwzględnieniem uwag, które pomogą w sprawniejszym
przeprowadzeniu kolejnych imprez.
Fenomenem tego systemu jest stworzenie imprezy, która nie generuje kosztów, która opiera się na wolontariacie oraz na współpracy środowiska wychowania fizycznego z wychowaniem przedszkolnym i rodzicami. Warto zwrócić
również uwagę na rolę rodziców, którzy występują nie tylko w charakterze
uczestników i czasami kibiców, ale także w charakterze organizatorów. Rola ta
przejawia się w przygotowywaniu stanowisk przedszkolnych, gdzie wydaje się
napoje i posiłki dla dzieci, w wydawaniu upominków dzieciom, pełnieniu funkcji pielęgniarki, lekarza, poszukiwaniu sponsorów itp.
Schemat Olimpiady został przejęty przez inne miejscowości. Od 2002 r.
Olimpiada Przedszkolaków odbywa się w Terespolu, od 2003 w Radzyniu Podlaskim, od 2004 w Międzyrzecu Podlaskim, a także w Kocku, Łomży, Grajewie. Organizatorami są tam głównie absolwenci AWF w Białej Podlaskiej,
którzy w czasie studiów angażowali się w jej przeprowadzenie. Niewątpliwym
sukcesem jest włączenie organizacji tego rodzinnego festynu do programu studiów w Łotewskiej Akademii Wychowania Fizycznego w Rydze, gdzie w porozumieniu z jednym z centrów rekreacji dla dzieci, studenci przygotowują na
wzór bialskiej imprezy kilkadziesiąt konkurencji własnego pomysłu. Wzorce
imprezy są przekazywane przez prof. Jurisa Grantsa studentom Uniwersytetu
w Liepaja. Bialska Rodzinna Olimpiada Przedszkolaków promowana była także przez prof. Zinę Birontiene z Uniwersytetu w Kłajpedzie w wydawnictwach
Litewskiego Komitetu Olimpijskiego 19. Przedstawiciele uczelni z kilku krajów
wielokrotnie wizytowali festyn (pracownicy naukowi i studenci). Studenci różnych wydziałów Uniwersytetów w Maladze, Grenoble, Savoie, Rouen, Sofii,
Kłajpedy, Wilna, Kowna, Mińska i innych mieli również okazję zapoznać się
z ideą tej imprezy. Kilkakrotnie olimpiada znalazła się w programie konferencji
dotyczącej zabaw i gier ruchowych organizowanej przez AWF w Białej Podlaskiej, co przyczyniało się do jej jeszcze większej promocji. Wyniki badań prowadzone przez K. Piecha w trakcie realizacji Olimpiady, dotyczące aktywności
ruchowej w rodzinie, a w szczególności roli dziecka w jej promocji były prezentowane na licznych konferencjach i wykładach w różnych krajach (Francja,
Hiszpania, Bułgaria, Litwa, Łotwa). Powstały także liczne publikacje, zarówno
naukowe jak i metodyczne, które są cytowane w prezentowanej pracy.

19

Z. Birontiene, A. Budreikaite, Lithuanian Olympic Education Programme for
Pre – School Children, Utena 2014.
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Tabela nr 1. Liczba dzieci oraz przedszkola uczestniczące w olimpiadzie
w poszczególnych latach.
Lata
1993
1994
1995
1996
1997
1998

Liczba dzieci uczestniczących w olimpiadzie
150
150
150
150
290
378

1999

494

2000

535

2001

595

2002

546

2003

603

2004

618

2005

683

Uczestniczące przedszkola
Przedszkole nr 15
Przedszkole nr 15
Przedszkole nr 15
Przedszkole nr 15
Przedszkole nr 15 Przedszkole nr 13
Przedszkole nr 15, Przedszkole nr
13 Przedszkole nr 10
Przedszkole nr 15
Przedszkole nr 13
Przedszkole nr 10
Przedszkole nr 17
Przedszkole nr 15
Przedszkole nr 13
Przedszkole nr 10
Przedszkole nr 17
Przedszkole nr 15
Przedszkole nr 13
Przedszkole nr 10
Przedszkole nr 17
Przedszkole nr 15
Przedszkole nr 13
Przedszkole nr 10
Przedszkole nr 17
Przedszkole nr 15
Przedszkole nr 13
Przedszkole nr 17
Przedszkole nr 10
Przedszkole im. Przyjaciół Kubusia
Puchatka
Przedszkole nr 15
Przedszkole nr 13
Przedszkole nr 17
Przedszkole nr 10
Przedszkole Niepubliczne im. Przyjaciół Kubusia Puchatka
Przedszkole nr 15
Przedszkole nr 13
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2006

685

2007

525

2008

540

2009

547

2010

508

2011

371

2012

430

207

Przedszkole nr 17
Przedszkole nr 10
Przedszkole Niepubliczne im. Przyjaciół Kubusia Puchatka
Przedszkole nr 15
Przedszkole nr 13
Przedszkole nr 17
Przedszkole nr 10
Przedszkole Niepubliczne im. Przyjaciół Kubusia Puchatka
Przedszkole nr 15
Przedszkole nr 17
Przedszkole nr 10
Przedszkole Niepubliczne im. Przyjaciół Kubusia Puchatka
Przedszkole nr 15
Przedszkole nr 17
Przedszkole nr 10
Przedszkole Niepubliczne im. Przyjaciół Kubusia Puchatka
Przedszkole nr 15
Przedszkole nr 17
Przedszkole nr 10
Przedszkole Niepubliczne im. Przyjaciół Kubusia Puchatka
Przedszkole nr 15
Przedszkole nr 13
Przedszkole nr 10
Przedszkole Niepubliczne im. Przyjaciół Kubusia Puchatka
Przedszkole nr 15
Przedszkole nr 13
Przedszkole nr 17
Przedszkole nr 10
Przedszkole Niepubliczne im. Przyjaciół Kubusia Puchatka
Przedszkole nr 15
Przedszkole nr 13
Przedszkole nr 17
Przedszkole nr 10
Przedszkole Niepubliczne im. Przy-
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jaciół Kubusia Puchatka
Przedszkole nr 15
Przedszkole nr 13
Przedszkole nr 17
Przedszkole nr 10
Przedszkole Niepubliczne im. Przyjaciół Kubusia Puchatka
2014
425
Przedszkole nr 15
Przedszkole nr 13
Przedszkole nr 17
Przedszkole nr 10
Przedszkole Niepubliczne im. Przyjaciół Kubusia Puchatka
2015
471
Przedszkole nr 15
Przedszkole nr 13
Przedszkole nr 17
Przedszkole nr 10
Przedszkole Niepubliczne im. Przyjaciół Kubusia Puchatka
2016
439
Przedszkole nr 15
Przedszkole nr 13
Przedszkole nr 17
Przedszkole nr 10
2017
520
Przedszkole nr 15
Przedszkole nr 13
Przedszkole nr 17
Przedszkole nr 10
źródło: opracowanie własne, wykorzystano także dane z „Olimpiady Przedszkolaków z warsztatami dydaktycznymi dla nauczycielek przedszkoli, rodziców i dzieci” Zeszyt 3, Wydawnictwo Klubu Fair Play PKOl, Warszawa
2012, autor K. Piech.
2013
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Przedstawione w tabeli 1 dane pokazują rozwój imprezy. Zmniejszenie
liczby uczestniczących dzieci w roku 2011 i następnym związane było z celowym ograniczeniem. Impreza, tak się rozrosła, że względy organizacyjne,
takie jak: miejsce przeprowadzania, liczba konkurencji, ilość dzieci i rodziców spowodowały wykluczenie dzieci 3 i 4 letnich. Liczbę uczestników
przedstawioną w tabeli należy przemnożyć przez dwa lub trzy, ponieważ
wszystkie dzieci uczestniczą w zabawach z minimum jednym rodzicem,
a często także z rodzeństwem i dziadkami. Jest to więc jedna z największych
imprez sportowo-rekreacyjnych w województwie lubelskim.
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Projekty powstałe wokół Rodzinnej Olimpiady Przedszkolaków promujące aktywność ruchową w rodzinie
Rodzinna Olimpiada Przedszkolaków to podsumowanie cyklu akcji, których
celem jest promowanie postaw sportowych w rodzinie 20. Głównym motywem
tych akcji jest ukazanie roli i znaczenia dziecka jako osoby, która może zachęcić swoich rodziców do aktywnego spędzania czasu wolnego. Zaproponowane
modele aktywności ruchowej w rodzinie obejmowały ćwiczenia dla rodziców
z dziećmi, które odbywają się raz w tygodniu na sali gimnastycznej AWF
w Białej Podlaskiej oraz ćwiczenia dla dzieci w przedszkolach z zadawaniem
prac domowych, do których wykonania dziecko zachęca pozostałych członków
rodziny. Wśród modeli znalazły się także zajęcia z korfballu, w trakcie, których
dzieci uczyły swoich rodziców przepisów, techniki wykonywania poszczególnych elementów, a także zapraszały do udziałów w rodzinnych turniejach. Zajęcia te przeznaczone były dla rodzin z dziećmi w wieku od 7 do 12 lat. Turnieje gromadziły po kilkanaście rodzin. Treningi prowadzone były w ramach klubu
UKS Orlik 2, oraz Akademickiego Klubu Korfballu funkcjonującego przy
Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. Obydwie sekcje działały w oparciu o dużą współpracę z rodzicami, którzy stanowili zarząd, organizowali wyjazdy na obozy i turnieje, poszukiwali sponsorów, itp. Ćwiczenia dla
rodziców z dziećmi są propozycją stałą, odbywającą się każdego roku, zajęcia
z korfballu oraz z zadawaniem prac domowych odbywały się w wybranych
latach jako eksperymenty pedagogiczne. Wszystkie przedstawione formy zostały poddane ocenie uczestniczących rodzin. Badania wskazują, że cieszyły się
dużym zainteresowaniem i przyczyniły się do wzrostu uczestnictwa rodzin
w aktywności ruchowej 21.
Podsumowanie
Modele aktywności ruchowej w rodzinie wdrażane do praktyki pedagogicznej w Białej Podlaskiej, których głównym celem jest wskazanie na rodzinę jako istotne środowisko wychowania do rekreacji zyskały aprobatę uczestniczących rodzin. Wyniki badań wykazują, że zabawy i gry prezentowane
w trakcie Olimpiady Przedszkolaków i innych zajęć są wykorzystywane
w czasie wolnym badanych rodzin 22. Wskazanie na dziecko jako animatora
aktywności ruchowej w rodzinie jest trafną propozycją, która może być wyko20
Inicjatorem wszystkich modeli był dr K. Piech z Zakładu Rekreacji AWF
w Białej Podlaskiej. Prowadzącymi poszczególne zajęcia byli K. Piech, studenci uczestnicy
specjalizacji z rekreacji oraz członkowie Studenckiego Koła Naukowego Turystyki i Rekreacji.
21
K. Piech, Olimpiady Przedszkolaków z warsztatami dydaktycznymi dla nauczycielek przedszkoli, rodziców i dzieci, Klub Fair Play PKOL, Zeszyt 3, Warszawa 2012.
22
K. Piech, D. Baraniecka, The child as family animator of physical activity, LASE Journal
of Sport Science, 2011, Vol. 2, nr 1, s. 25-33.
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rzystywana przez ośrodki rekreacji, samorząd, placówki oświatowe, instytucje
prywatne do promocji zdrowego stylu życia. Jest to przykład wdrożenia badań
naukowych do praktyki. Opracowane modele w postaci rodzinnej olimpiady,
ćwiczeń dla rodziców z dziećmi, zajęć z zadawaniem prac domowych i inne
poddawane są ocenie uczestniczących rodzin, a następnie rekomendowane do
zastosowania w różnych środowiskach. Niewątpliwym sukcesem proponowanych akcji jest wielopokoleniowość oraz tradycja. Zaproponowane imprezy
angażują wszystkich członków rodziny na przestrzeni lat. Zmieniają się także
role, w których występują poszczególni członkowie rodzin oraz organizatorzy. Rodzice, którzy w pierwszych olimpiadach bawili się ze swoimi dziećmi,
po wielu latach przychodzą ze swoimi wnukami, a ich dzieci występują
w charakterze rodziców. Studenci, którzy występowali w roli organizatorów
Rodzinnej Olimpiady często przyprowadzają na nią swoje dzieci. Istotnym
czynnikiem sukcesu jest współpraca środowiska wychowania fizycznego, ze
środowiskiem wychowania przedszkolnego oraz rodzicami. Taki model wydaje się być skutecznym w uzyskiwaniu pozytywnych efektów promocji aktywności ruchowej.
Modele aktywności rodzinnej zaproponowane w Białej Podlaskiej przez
Filię AWF we współpracy z placówkami przedszkolnymi warte są jeszcze
większego zrozumienia władz różnych szczebli. Powinny stać się elementem
programów aktywności ruchowej placówek przedszkolnych i szkolnych.
W kierunkach rozwoju tej imprezy należy w przyszłości zwracać jeszcze
większą uwagę na uwzględnienie w proponowanych zabawach wyobraźni
i inwencji dziecka. Dzieci bardzo często otoczone drogimi elektronicznymi
gadżetami, które za nie wykonują wiele rzeczy, wykonują tylko instrukcje, nie
rozwiązują problemów. W proponowanych konkurencjach należy dać dziecku
jeszcze większe pole do popisu, do kreatywności, własnej twórczości. Nie
należy dziecka zamykać w szablonach instrukcji, jak wykonać poszczególne
zadania, zabawy, ćwiczenia. W większym stopniu należy wprowadzić proste
przybory, które pobudzą dzieci do wymyślania zabaw i będą inspiracją do
nowych pomysłów. Strefy zabaw gdzie będą tylko przybory, zabawki i wolność dziecka, która wyrażać się będzie w wyborze czasu trwania zabawy,
miejsca, klocków, patyków, lalek, misiów, itp. może spowodować, że dzieci
będą chciały tam pozostać i bawić się. Takie strefy możemy nazwać: „Rodzice z dziećmi bawią się sami”.
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Festyn rekreacyjny Rodzinna Olimpiada Przedszkolaków
jako przykład promocji aktywności
ruchowej w rodzinie

STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono rozwój Rodzinnej Olimpiady Przedszkolaków, która
jest organizowana w Białej Podlaskiej od 1993 r. przez Filię AWF we współpracy
z wybranymi przedszkolami. Zwrócono uwagę na współpracę środowiska wychowania przedszkolnego ze środowiskiem związanym z wychowaniem fizycznym. Podkreślono znaczenie aktywności ruchowej w rodzinie oraz przedstawiono dziecko w wieku przedszkolnym jako animatora tej aktywności. Rodzinna Olimpiada Przedszkolaków zyskała duże uznanie w różnych środowiskach. Służy jako wzorzec do organizacji podobnych imprez w Polsce i innych krajach.

The Recreational and Festive Family Olympiad Preschoolers as
an example of the promotion of physical activity in the family
SUMMARY
The article presents the development of the Family Olympiad for Preschoolers,
which has been organized in Biała Podlaska since 1993 by the Branch of the University
of Physical Education in cooperation with selected kindergartens. Attention was paid to
the cooperation of the pre-school education environment with the environment related
to physical education. It emphasizes the importance of physical activity in the family
and presents the preschool-age child as the focal point of this activity. The family
Olympiad of Preschoolers has gained great recognition in various environments.
It serves as a model for organizing similar events in Poland and other countries.
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Jerzy Szczepański, Książe Ksawery Drucki – Lubecki 1778-1846, Wyd.
DiG, Warszawa 2008, ss. 278, il. i mapy 20.

Biografistyka bywa fascynująca i frapująca,
choć jej uprawianie wymaga od historyka znakomitego, fachowego przygotowania, posiada bowiem nieodłączny element emocji. Wymaga od
biografa zajęcia stanowiska, dokonania oceny drogi
życiowej, osiągnięć i pozostawionej spuścizny prezentowanej osobowości. Przeważnie nie jest to
łatwe, wymaga od autora biografii nie tylko wielkiej
wiedzy, ale swoistego „wyczucia” uwarunkowań,
w jakim okresie, w jakim otoczeniu żyła i funkcjonowała, czym się kierowała w swoim działaniu, jaki
miała charakter, czy była akceptowana i na kogo
mogła „liczyć” w trudnych chwilach życia każda
z opisywanych postaci. Historyk-biograf staje
zawsze przed różnymi dylematami dążąc do
obiektywnej oceny osobowości, którą przedstawia. Szczególnie w trudnej
sytuacji bywa, kiedy na warsztat bierze odpowiedzialność za właściwe, pełne
przedstawienie dokonań osobowości wielkiej, historycznej, o niezaprzeczalnych, daleko-wzrocznych realizacji. Do takich wielkich osobowości polityków XIX w. zaliczyć należy Ksawerego Franciszka ks. Druckiego-Lubeckiego. Poddana recenzji biografia autorstwa Jerzego Szczepańskiego pt. Książę
Ksawery Drucki-Lubecki (1778–1846) stanowi nową próbę spojrzenia na
drogę życiową i dokonania kontro-wersyjnego w ocenie polityka polskiego
I połowy XIX w., który żył i działalność prowadził w określonych uwarunkowaniach geopolitycznych.
Biografia składa się z pięciu zasadniczych rozdziałów poprzedzonych dużym objętościowo wstępem, zamknięta zaś krótkim zakończeniem. Uzupełnienie stanowią: stosowna Bibliografia, spis map i ilustracji oraz Indeks
osobowy i geograficzny (s. 245-278). We Wstępie (s. 19-30) Autor biografii
przeprowadza swoistą dyskusję nad czarną i białą legendą ks. DruckiegoLubeckiego przytaczając poglądy różnych historyków. Nie stara się wybielać
bohatera swojej książki, ale zrozumieć motywy takiego, a nie innego osądu
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historiografii. Omawia stan badań w tej kwestii zestawiając dwie sprzeczne,
królujące w niej tendencje – krytyczną czy negatywną lub pozytywną, a nawet
gloryfikującą. Szerzej przypomina dzieło dwutomowe wybitnego historyka
Stanisława Smolki o ks. Druckim-Lubeckim upatrując pierwszy walor jego
próby w stylu pisarskim. W przeglądzie stanu badań historiografii pozytywnie
ocenia opracowanie Jana Zdzitowieckiego w interesującej problematyce. Następnie Autor wyjaśnia Czytelnikowi, dlaczego podjął się napisania kolejnej
monografii na temat życia i działalności ks. Druckiego-Lubeckiego. Dowiadujemy się, że jednym z powodów podjęcia się przez Autora napisania kolejnej
biografii ks. Druckiego-Lubeckiego była min. próba wyjaśnienia wielu kwestii związanych z działalnością gospodarczą, rolą tego wybitnego polskiego
polityka I połowy XIX w. w polityce rosyjskiej, szczególnie po 1830 r.
Wreszcie motywem przemawiającym za podjęciem nowego spojrzenia na
życie i działalność ks. Druckiego-Lubeckiego było wykorzystanie nowych
źródeł archiwalnych, w tym zespołu akt Archiwum Druckich-Lubeckich ze
Szczuczyna w liczbie 2028 eksponatów znajdujących się w Państwowym
Archiwum Historycznym w Wilnie. Źródła te pozwalają odpowiedzieć na
wiele pytań dotyczących życia i działalności polskiego polityka, który budzi
tak wiele kontrowersji w ocenie.
Autor we wstępie zastrzega, że nie stara się drobiazgowo rekonstruować
wydarzeń z życia ks. Druckiego-Lubeckiego. W oparciu o nowe materiały
źródłowe stara się niejako uzupełnić niektóre luki w dotychczasowej wiedzy
na temat min. działalności bohatera recenzowanej biografii w rosyjskiej Radzie Państwa.
Konstrukcję zaprezentowanej biografii z przestrzeganiem zasad chronologii podporządkowuje Autor założonym celom. Otwiera rozdziałem zatytułowanym krótko: Życie (s. 31-94). Przypomina pochodzenie i rodzinę w szerszym kontekście obyczajowo-społecznym, związanej z takimi rodami, jak
Olizarowie, Scipio del Campo, Pusłowscy. Słusznie upatruje, że pomocne
w zrobieniu kariery politycznej bohatera biografii odegrały wspomniane koligacje, fakt ukończenia Szlacheckiego Lądowego Korpusu Kadetów w Petersburgu (1797), fakt udziału w mundurze oficera w szeregach jednego z pułków
rosyjskich, min. w kampanii włoskiej, doświadczenie zdobyte w zarządzaniu
majątkiem rodzinnym. Docenia przy tym z jednej strony ks. DruckiegoLubeckiego jako organizatora, menedżera i przemysłowca, twórcę poważnej
fortuny. Z drugiej – jako miłośnika polowań, miłośnika literatury, matematyki, przywiązanego i troszczącego się o rodzinę. Zgodnie ze sztuką warsztatu
historyka nie zamyka tego rozdziału stosownym podsumowaniem.
W drugim w kolejności rozdziale biografii, zatytułowanym Kariera polityczna (s. 95-134) zapoznajemy się z karierą polityczną ks. DruckiegoLubeckiego. Nie była nieustannym pasmem sukcesów i awansów, jak zastrzega autor. Była, z czym recenzent się zgadza, wypadkową zdolności i pracowi-
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tości, jak też umiejętności wykorzystania koniunktury politycznej w powiązaniu z interesami majątkowymi i rodzinnymi. Analiza zawartości informacji
w tym rozdziale pozwala wyciągnąć wniosek, że o karierze bohatera biografii
zadecydowała w pierwszym rzędzie swoista pożyteczność i lojalizm wobec
monarchów Aleksandra I, a następnie Mikołaja I i zaufanie tychże władców
traktujących Go jako „swojego”. Nie ulega wątpliwości, że był dużą indywidualnością, w pierwszym rzędzie ceniącym siebie. Rozważania bardzo interesujące w odniesieniu do relacji z różnymi ówczesnymi politykami, podobnie jak
w poprzednim rozdziale nie zostały zamknięte stosownym podsumowaniem.
Trzeci rozdział biografii autor poświęcił omówieniu działalności na polu
gospodarki nadając tytuł Działalność gospodarcza (s. 135-169). Wyszedł
słusznie od omówienia poglądów ekonomicznych ks. Druckiego-Lubeckiego.
Miały one bowiem decydujący wpływ na politykę gospodarczą Królestwa
Polskiego i podejmowane decyzje do realizacji. Zdaniem Autora biografii ks.
Drucki-Lubecki miał program rozwoju Królestwa Polskiego polegający na
rozwoju przemysłu z pomocą kapitału państwowego, wspierany przez stosowanie przemyślanej polityki mającej na celu ochronę produkcji i handlu.
Opierając się na literaturze przedmiotu biografista Jerzy Szczepański wpływu
na program ks, Druckiego-Lubeckiego upatrywał w poglądach niemieckiego
ekonomisty Friedricha Lista, zwolennika protekcjonizmu. W dalszej części
tego rozdziału przybliżył politykę finansową bohatera biografii, realizowaną
od 1821 r. jako ministra skarbu prezydującego w Komisji Przychodów i Skarbu w Królestwie Polskim. Dążył w niej Ks. Drucki-Lubecki do zrównoważenia i urealnienia budżetu, min. przez zmianę sposobu opracowywania budżetu, zapewnienie stałych dochodów. Założył Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w 1825 r., by zaktywizować długoterminowy kredyt, powołał Bank Polski w 1828 r., min. by stymulować życie gospodarcze poprzez kredyt krótkoterminowy. W polityce państwowej Królestwa Polskiego dążył ks. DruckiLubecki do zmniejszenia deficytu poprzez zwiększenie min. eksportu polskich płodów rolnych, wprowadzenia protekcyjnej taryfy celnej.
Autor biografii słusznie zauważa i kładzie akcent na pokazanie istoty polityki przemysłowej, która zajmowała kluczową pozycję w programie ekonomicznym, jak też działalności praktycznej tego Ministra Skarbu Królestwa
Polskiego. Opierając się na wzorach brytyjskich dążył do tworzenia nowoczesnego przemysłu, budowy maszyn i urządzeń, rozbudowy i modernizacji hutnictwa i górnictwa, ale wybuch powstania listopadowego 1930-1931 r. stanął
na przeszkodzie realizacji tych planów. Niestety, podobnie jak w poprzednich
rozdziałach Autor recenzowanej biografii nie podjął próby pogłębionego podsumowania, pogłębionego zbilansowania osiągniętych wyników.
Szerzej kwestii przybliżenia stanowiska ks. Druckiego-Lubeckiego wobec
powstania listopadowego 1830-1931 poświęca Autor odrębny, czwarty rozdział pt. Lubecki a powstanie listopadowe (s. 171-209). Na podstawie bogatej
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literatury pamiętnikarskiej Autor biografii przybliżył postępowanie ks. Druckiego-Lubeckiego w pierwszych dniach powstania, zmierzające w pierwszej
fazie do stłumienia, w drugiej do podjęcia negocjacji z W. Ks. Konstantym, by
stał się pośrednikiem w rozmowach z carem Mikołajem I, w trzeciej na misji
do Petersburga w grudniu 1831 r. Czytelnik ma możność zapoznania się
szczególnie z misją ks. Druckiego-Lubeckiego do Petersburga, która miała
miejsce w bardzo niesprzyjającej sytuacji i antypolskim nastawieniem cara
Mikołaja I. W końcowym fragmencie tego rozdziału przybliża stosunek cara
Mikołaja I do Polaków i kwestii Polskiej. Wielka szkoda, że Autor biografii
rozważań w tym rozdziale zawartych nie zamyka stosownym podsumowaniem.
W piątym rozdziale biografii, noszącym tytuł W Petersburgu (1830-1946)
(s. 211-240) w sposób ciekawy Autor poddał omówieniu ostatni, 16-letni okres
życia i działalności ks. Druckiego-Lubeckiego w Petersburgu. Status bohatera
biografii, który po nieudanej misji dyplomatycznej zdecydował się na pozostanie
w Rosji, sprowadzony został do roli doradcy i eksperta, choć formalnie członka
rosyjskiej Rady Państwa. Przyjąć należy, że jego wnioski i wystąpienia miały
pewien wpływ na treść i charakter narzucanego Królestwu Polskiemu po klęsce
powstania listopadowego Statutu Organicznego z dnia 14/26 II 1832 r., który
zastąpił zmianę Konstytucji Królestwa Polskiego z 1815 r. Zapisał się ks. DruckiLubecki przede wszystkim jako autor kilku projektów reform, w tym projektu
reformy finansowej, projektu o emisji biletów skarbowych, projektu o reformie
banków. Wreszcie był przewodniczącym rosyjskiej misji w Paryżu 1834-1837
mającej za zadanie uregulowanie wierzytelności między Francją a Rosją, która
zakończyła się niepowodzeniem. Rozważania tego ostatniego rozdziału, choć
ciekawe, Autor nie zamyka pełniejszą próbą zbilansowania. Podobnie w krótkim,
za krótkim Zakończeniu (s. 241-242), nie rozprawia się zdecydowanie z dotychczasowymi, utrwalonymi poglądami i uproszczeniami odnoszącymi się do bohatera swojej biografii, ks. Druckiego-Lubeckiego.
Nie ulega wątpliwości, że największe osiągnięcia ten wybitny polityk I połowy XIX w. osiągnął na polu gospodarczym. Dziełem jego była sanacja finansów
Królestwa Polskiego, powołanie Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego
w 1825 r., powołanie Banku Polskiego 1828 r. Zasługą jego było też skupienie
wokół siebie dużej grupy wybitnych działaczy gospodarczych, choćby braci Henryka i Piotra Łubieńskich, Ludwika Jelskiego, Józefa Gabriela Lubowidzkiego.
Z perspektywy dość odległej należy też spojrzeć na inne trwałe dokonania
ks. Druckiego-Lubeckiego, które przetrwały do dziś, jak Kanał Augustowski czy
Zakład Warzelni Soli w Ciechocinku. Zbilansowanie dokonań bohatera biografii
autorstwa J. Szczepańskiego byłoby pełniejsze, gdyby zestawić dokonania
ks. Druckiego-Lubeckiego z dokonaniami takich polityków tej doby, jak Stanisław Staszic, hr. Tadeusz Mostowski czy Henryk Łubieński.
Tomasz Demidowicz
Biała Podlaska

R O C Z N I K
TOM XXV

B I A L S K O P O D L A S K I
ROK 2017

Sławomir Węgrzynowicz, Patrioci i Zdrajcy. Społeczeństwo Królestwa
Polskiego wobec mikołajowskiej polityki Rosji w latach 1846-1856, Wyd.
Arcana, Kraków 2014, ss. 643, il. 57, aneksów 23.
Dotychczasowy, już bogaty, dorobek historiografii polskiej o okresie międzypowstaniowym
1831-1863 został wzbogacony o kolejną pozycję
książkową. Opracowanie autorstwa Sławomira
Węgrzynowicza, reprezentującego środowisko
naukowe wrocławskie, zgodnie z zapowiedzią we
Wstępie (s. 11-33) stanowi próbę nowego spojrzenia na okres 1846-1856 w Królestwie Polskim,
na problem stosunku społeczeństwa polskiego do
polityki Rosji dynastii Romanowów. Czy ta próba
rzeczywiście jest udaną i ciekawą mimo „mocnego” tytułu: Patrioci i Zdrajcy. Społeczeństwo
Królestwa Polskiego wobec mikołajowskiej polityki Rosji w latach 1846-1856.
Można też postawić inne pytanie, w jakim stopniu recenzowane opracowanie jest nowym spojrzeniem na zaprezentowaną problematykę? Pytanie
tego typu jest tym trafniejsze w sytuacji, gdy autor tak naprawdę odwołuje się
w niewielkim stopniu do dorobku historiografii polskiej, do przyjętych ustaleń
i opinii na określone wydarzenia i zjawiska odnoszące się do całego okresu
międzypowstaniowego. Wreszcie po lekturze zawartości opracowania zastanowić się należy, czy rzeczywiście autor precyzuje i porządkuje w tej sytuacji
istniejący stan wiedzy. Na pewno wzbogaca o nowe fakty i dostarcza dużo
informacji od strony osobowej, jeśli chodzi o uczestników konspiracji.
Prezentowanej problematyce podporządkowana została konstrukcja obszernej rozprawy o konspiracji w Królestwie Polskim lat 1846-1856. Składa
się z pięciu merytorycznych rozdziałów poprzedzonych ciekawym, wspomnianym wcześniej Wstępem, a zamknięta stosownym Zakończeniem.
Autor zgodnie z warsztatem historyka rozprawę otwiera rozdziałem pierwszym zatytułowanym Królestwo Polskie po powstaniu listopadowym (s. 34113). Zamiar przedstawienia sytuacji w okresie bezpośrednim po stłumieniu
powstania listopadowego 1830-1831 r. i późniejszym w Królestwie Polskim
jest jak najbardziej wskazanym. Niestety nie wypadł obiecująco ani ciekawie.
Ograniczenie się jedynie do przypomnienia represji podjętych przez carat
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w okresie popowstaniowym do zmian w zarządzie administracji cywilnej
i zarządzie policyjno-szpiegowskim z jednej strony, z drugiej do przybliżenia
pierwszej próby konspiracji zbrojnej w postaci partyzantki Józefa Zaliwskiego
oraz działalności Stowarzyszenia Ludu Polskiego w latach 1841-1844, nie
czyni rozdziału zajmującym. Nie spotykamy nic nowego, min. jeśli chodzi
o likwidację Wojska Polskiego, realizację „powinności zaciągowej” mimo że
stan wiedzy w tej kwestii jest daleko większy, a literatura przedmiotu bardziej
adekwatna. Zbyt mało spotykamy informacji o konsekwencjach obowiązywania stanu wyjątkowego na obszarze Królestwa Polskiego. Niedostateczną
zdobywamy wiedzę o funkcjonowaniu rosyjskiego systemu okupacyjnego
z zasadniczą rolą I Armii Czynnej będącej pod komendą ówczesnego Namiestnika Jego Cesarsko-Królewskiej Mości w Królestwie Polskim, feldmarszałka Iwana Fiedorowicza Paskiewicza. System uruchomiony przez stronę
rosyjską był skomplikowany z jednej strony, z drugiej przemyślany. Skomplikowany, bo oparty na rozbudowanych ogniwach rosyjskiej armii okupacyjnej,
złożony – bo łączący w sobie władzę cywilną z wojskową policyjną, która
w pierwszym okresie miała charakter wojskowo-policyjny, a późniejszym
policyjnowojskowy. Gdyby Autor zapoznał się ze stosownym dorobkiem
historiografii, to by inaczej ujął szereg kwestii w pierwszym rozdziale. Polityka caratu wobec społeczeństwa polskiego, z uwagi na aspekt międzynarodowy, była nie tylko wyrachowana, ale konsekwentnie antypolska. Przechodziła
różne etapy w sposobie zarządzania zbuntowanym, a następnie poskromionym Królestwem Polskim. Autor w swojej narracji nie raczył wspomnieć
o funkcjonowaniu Rządu Tymczasowego Królestwa Polskiego od 4/16 IX
1831 r., zwanego Rządem Fiodora Iwanowicza Engla. Całkowicie lekceważąc
dotychczasowy dorobek historiografii pominął Statut Organiczny z 14/26 II
1832 r. i jego znaczenie dla ukształtowania się ustroju Królestwa Polskiego
w okresie międzypowstaniowym. Zdawkowo potraktował rolę i znaczenie
takich władz Królestwa Polskiego, jak Rada Administracyjna czy Rada Stanu
zwana II Radą Stanu 1833-1841. Przedstawiając sytuację Królestwa Polskiego po stłumieniu powstania listopadowego 1830-1831 w pierwszym rozdziale
pominął nie tylko istnienie władz cywilnych centralnych i terenowych, ale też
władz wojskowo-policyjnych, w tym, w pierwszym rzędzie naczelników wojennych województw, a po 1837 r. naczelników wojennych guberni. Lekceważąc dotychczasowy dorobek historiografii „wprowadził” natomiast nieistniejącą w tym czasie instytucję gubernatorów wojennych w Królestwie Polskim.
Recenzent zapoznając się z treścią rozdziału pierwszego w odniesieniu do
funkcjonowania władz w Królestwie Polskim po stłumieniu powstania listopadowego 1830-1831 r. odniósł wrażenie, że Autor recenzowanego opracowania nie zadał sobie trudu zapoznania się z problematyką Królestwa Polskiego na poziomie podstawowym. Zrozumienie faktu, że nim powołani zostali naczelnicy powiatu, byli komisarze obwodowi, a w okresie 1831-1837 na
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poziomie województwa zarządzali prezesi Komisji Wojewódzkich. Podobną
uwagę można niestety odnieść do sposobu ukazania innych dziedzin Królestwa Polskiego. Mnóstwo potknięć, a wręcz fałszywych informacji spotykamy
w odniesieniu do funkcjonowania rynku prasowego, szkolnictwa czy takich
instytucji, jak Heroldia Królestwa Polskiego. Pierwszą gazetą rządową Królestwa Polskiego w okresie popowstaniowym był „Dziennik Powszechny”, a od
1838 r. „Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego” (GRKP) a nie „Gazeta Rządowa”, jak nazywa ją Autor opracowania. Wspomniana GRKP w historiografii polskiej doczekała się nawet ujęcia monograficznego. Z analizy treści wynika, że Autor nie rozumie istoty zmian podjętych przez carat w szkolnictwie
Królestwa Polskiego w tym okresie. Pomija ponownie w tej kwestii dotychczasowy dorobek historiografii, w tym spuściznę takich badaczy, jak Józef
Miąso, Adam Massalski czy Karol Poznański. Nieznane są Autorowi min.
takie instytucje, jak Rada Wychowania Publicznego jako „główna zwierzchność szkolna” w latach 1833-1839, a później jako kolegialny organ pomocniczy kuratora Okręgu Naukowego Warszawskiego, a nie Warszawskiego Okręgu Naukowego. Wiedza zaprezentowana w pierwszym rozdziale opracowania
posiada charakter nieuporządkowany. Informacje o różnych aspektach okresu
popowstaniowego nawzajem się „przeplatają”. Niemniej w tym rozdziale
spotykamy ciekawe i wartościowe odniesienia do funkcjonowania aparatu
policyjnego caratu. Zdaniem Recenzenta można by się zastanowić, czy podrozdziały odnoszące się do partyzantki Józefa Zaliwskiego, działalności Stowarzyszenia Ludu Polskiego nie przenieść do rozdziału drugiego. Ponadto
zgodnie z wymogiem warsztatu historyka rozważania w tym pierwszym rozdziale powinno się stosownie podsumować i „nawiązać” do podjętej problematyki w kolejnych rozdziałach, rozdziałach o charakterze zasadniczym dla
opracowania.
Zasadniczą problematykę otwiera Autor rozdziałem drugim zatytułowanym Plany i przygotowania Polaków do powstania narodowego (s. 115-170).
Omawia w nim narodziny koncepcji, a następnie plany przygotowań do powstania narodowego 1846 r. Uwypukla sprawę sporu o przywództwo w planowanym powstaniu, a następnie przedstawia koncepcję tegoż zrywu narodowowyzwoleńczego. Opierając się na nowych materiałach źródłowych dostarcza wielu ciekawych informacji, wydobywa wiele mniej znanych faktów
nienajlepiej świadczących o środowisku spiskowym.
W kolejnym, trzecim rozdziale zatytułowanym Rok 1846 w Królestwie
Polskim (s. 171-291) Czytelnik ma sposobność zapoznania się w pierwszej
części rozdziału z sytuacją społeczno-gospodarczą i polityczną w Królestwie
Polskim oraz trudnych latach 40. XIX w. W drugiej zaś części z organizacjami
spiskowymi oraz działaniami rosyjskiego aparatu policyjnego i agentury carskiej. W rozdziale tym spotykamy wiele nowych informacji dotyczących strony
osobowej, tj. spiskowców zaangażowanych w wydarzenia 1846 r. Obok tego
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mamy też okazję zapoznać się ze stosunkiem duchowieństwa Królestwa Polskiego do kwestii walki narodowo-wyzwoleńczej i do omawianych wydarzeń.
Rzeczowy i ciekawy charakter posiadają dwa kolejne rozdziały opracowania monograficznego autorstwa S. Węgrzynowicza. W czwartym rozdziale
noszącym tytuł Królestwo Polskie w latach 1847-1850 autor na tle ogólnej
sytuacji społeczno-politycznej omawia środowisko niepodległościowe w całej
złożoności mentalnej, cele i działalność Związku Głównego, wreszcie przedstawia wybuch Wiosny Ludów na ziemiach polskich 1848 r. Szczególnie interesująco w tym rozdziale wypada charakterystyka polityki caratu w tym okresie. W odróżnieniu od poprzednich rozdziałów opracowania, rozważania zamyka Autor stosownym podsumowaniem i próbą bilansu Wiosny Ludów
w Królestwie Polskim.
W piątym, ostatnim rozdziale opracowania z tytułem Okres wojny
wschodniej w Królestwie Polskim w latach 1851-1856 (s. 431-537), trochę
niefortunnie sformułowanym, ukazana została z jednej strony rosyjska polityka wobec Królestwa Polskiego przed wybuchem i po wybuchu wojny krymskiej. Z drugiej zaś strony przeanalizowana polityka polskich środowisk emigracyjnych w Europie Zachodniej. Niestety, podobnie jak w pierwszym rozdziale Autor nie ustrzegł się nietrafnych sformułowań czy wręcz błędnych
interpretacji, jeśli chodzi o okres 1851-1856. Po raz kolejny nie doceniając
dotychczasowego dorobku historiografii polskiej, jeśli chodzi o carski system
zarządzania w Królestwie Polskim po upadku powstania listopadowego 18301831, Autor popełnia szereg błędów. Nie tylko nie dostrzega ożywienia gospodarczego i kulturalnego w Królestwie Polskim, ale nie rozumie sytuacji,
w jakiej znalazł się gen. Wincenty Krasiński. By jednoznacznie wyjaśnić status wspomnianego gen. Krasińskiego, trzeba odnieść się do Statutu Organicznego z 14/26 II 1832 r. i praktyki stosowanej w Królestwie Polskim w okresie
po 1831 r., jeśli chodzi o zastępstwo namiestnika JCK Mości. Pełnienie funkcji czasowej przez najstarszego stażem członka Rady Administracyjnej do
spraw cywilnych miało drugorzędne znaczenie. Ważniejsza była funkcja zastępcy namiestnika JCKM do spraw wojskowych. Autora usprawiedliwia fakt,
że kwestia tzw. odwilży posewastopolskiej, do której okres omawiany w opracowaniu w tym rozdziale się odnosi, nie została wyjaśniona i opisana. Śmierć
cara Mikołaja Pawłowicza Romanowa, a następnie jego feldmarszałka ks. Iwana Fiedorowicza Paskiewicza, wymusiła wiele zmian pozytywnych, spowodowała dekompozycję układu władzy. Zaczęła ujawniać coraz to wyraźniejszy konflikt między starą generalicją, właścicielami majoratów w Królestwie
Polskim, a nową grupą generalicji rosyjskiej faworyzowanej przez nowego
cara Aleksandra II. Nieporozumieniem jest stawiać na równi w panoramie
ówczesnej polityki hr Fryderyka Skarbka z jednej strony, a Rosjanina gen.
Iwana Wikińskiego (s. 525) z drugiej. Stanowisko wspomnianego cara Aleksandra II szybko przekonało społeczeństwo polskie, że nie ma co liczyć na
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większą autonomię Królestwa Polskiego pod berłem Romanowów.
Całość rozważań recenzowanego opracowania została zamknięta stosownym Zakończeniem (s. 538-545). Dodatkowo opracowanie zostało wzbogacone o bibliografię przedmiotu (s. 546-572) i aneksami.
Ujęcie monograficzne S. Węgrzynowicza nosi pewne cechy świeżości,
jednakże w swojej strukturze nie jest jednolite. Najsłabsze merytorycznie są
wprowadzający rozdział pierwszy i rozdział zamykający – piąty. Mimo zasygnalizowanych uproszczeń i błędnych opinii wynikających w pierwszym rzędzie z niedoceniania dorobku dotychczasowego historiografii, zasługuje na
uwagę. Jest śmiałą próbą nowego spojrzenia na społeczeństwo Królestwa
Polskiego, na politykę caratu w latach 1846-1856 z wykorzystaniem nowych,
czasami niedocenianych źródeł. Czy patrioci i zdrajcy zostali odkryci, opisani,
ocenieni – trudno jednoznacznie stwierdzić. Na pewno uwagę może zwrócić
zastosowanie datacji cyfrowej do wydarzeń z połowy XIX w. Czy jest adekwatna i właściwa – ocenę pozostawiamy Czytelnikowi. Możemy jedynie
stwierdzić, że okres zaborów, to arcytrudny egzamin z szeroko rozumianego
parlamentaryzmu.
Tomasz Demidowicz
Biała Podlaska

R O C Z N I K
TOM XXV

B I A L S K O P O D L A S K I
ROK 2017

Marek Wierzbicki, Harcerz, żołnierz, obywatel. Zygmunt
Lechosław Szadkowski (1912-1995), Instytut Pamięci Narodowej,
Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział
w Lublinie, Lublin 2016, ss. 254 [42]
II wojna światowa, wywołana w 1939 r. przez
III Rzeszę Niemiecką, zburzyła porządek międzynarodowy, ukształtowany system bezpieczeństwa
i ład społeczny. Spowodowała szereg konsekwencji o charakterze geopolitycznym. Związane to
było ze zmianami granic poszczególnych państw,
utracie niepodległości lub ograniczeniu suwerenności wielu krajów oraz powstaniu nowych bloków politycznych i militarnych. Na skutek działań
zbrojnych, terroru wojennego, zginęło według
różnych szacunków 60-80 mln ludzi. Wielu pod
przymusem musiało opuścić swoje strony rodzinne 1. Dokonywano też mniej lub bardziej dobrowolnych masowych przesiedleń ludności. Następstwem tego było ukształtowanie się na poszczególnych obszarach zupełnie
nowych struktur demograficznych, różniących się znacząco od poprzednich
przede wszystkim proporcjami narodowościowymi i językowymi.
II wojna szczególne straty przyniosła państwu polskiemu. Zginęło 6 mln
obywateli, utracono znaczną część terytorium, poniesione zostały ogromne
szkody materialne, dokonano drastycznych przemieszczeń ludności. Po zajęciu
terenów Polski w latach 1944-1945 przez Armię Czerwoną, ukształtowano
nowy system społeczno-polityczny, a kraj stał się państwem satelickim
ZSRR 2. Wiele środowisk nie godząc się z tym faktem podejmowało różne
formy oporu, bądź udawało się na emigrację. Na zachodzie Europy pozostało
też kilkaset tysięcy Polaków, żołnierzy i uchodźców wojennych, którzy nie
Szerzej zob.: P. Matusak, E. Pawłowski, T. Rawski, Duga wojna światowa 19391945, Siedlce 2003; A. Beevor, Druga wojna światowa, Kraków 2013.
2
Szerzej zob.: Z. J. Hirsz, II Rzeczpospolita. Polskie państwo podziemne 1939-1945,
Białystok 1998; A. Friszke, Polska. Losy państwa i narodu 1939-1989, Warszawa 2003;
Pamięci polskiego państwa podziemnego, red. M. Szczęśniak, Warszawa 2007.
1
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akceptując zmian, dokonanych w Polsce kontynuowali tradycje II Rzeczypospolitej. Tworzyli oni struktury państwa na uchodźstwie. Podstawą prawną była
konstytucja kwietniowa z 1935 r., która dawała uprawnienia do sukcesji władzy. Pomimo niesprzyjających warunków politycznych i materialnych funkcjonował więc na emigracji prezydent, rząd, parlament, szereg instytucji oraz
środków społecznego przekazu. Główną ideą był powrót do kraju, ale nie jako
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, a który przywróciłby tradycje II Rzeczypospolitej 3.
Marek Wierzbicki, tą trudną i pełną dramatów historię opisał poprzez pryzmat życia Zygmunta Lechosława Szadkowskiego. W jego biografii ujął nie
tylko indywidualne doświadczenia jednostki, funkcjonującej w dynamicznie
zmieniających się uwarunkowaniach, ale przede wszystkim zawarł opis wojny
i działań emigracji niepodległościowej. Dążył więc do wielowymiarowego
ukazania trudnej, XX-wiecznej historii Polski. Jak zaznacza Autor „Próbowałem nadać tej biografii także wymiar wychowawczy, albowiem analizowałem w
niej drogę życia, a zwłaszcza postawy i wybory Szadkowskiego w odniesieniu
do idealnych modeli postępowania (np. harcerskiego, religijnego, tradycyjnie
patriotycznego), w nadziei że przyciągnie uwagę młodego pokolenia. [...] Całość wysiłków Zygmunta Szadkowskiego starałem się umieścić na jak najszerszym tle historycznym, tzn. w politycznym, społecznym i kulturowym
kontekście epoki, a właściwie epok XX wieku. [...] Opis jego długiego życia
umożliwia czytelnikowi zapoznanie się z ważnymi wydarzeniami oraz procesami dziejowymi zachodzącymi w Polsce w XX w., organizacjami, instytucjami i postaciami z jej historii” (s. 7-8).
Jak stwierdza Autor, wybrał do opisu postać Zygmunta Lechosława Szadkowskiego ze względu „na jego szczególne osiągnięcia w działalności publicznej na niwie społecznej, politycznej i wychowawczej w czasie II wojny
światowej i po jej zakończeniu” (s. 8). Dodaje też: „poprzez pryzmat biografii
harcerza, żołnierza i działacza emigracyjnego w jednej osobie starałem się nakreślić ich postawę wobec utraty jednostkowej i zbiorowej wolności, walki o niepodległość, okupacji i totalitaryzmów. Szadkowski był bowiem typowym przedstawicielem emigracji niepodległościowej, która stanęła przed koniecznością
dokonania wyboru drogi postępowania w sytuacji utraty suwerenności przez
Polskę w następstwie wielkich kataklizmów najnowszej historii” (s. 11).
Zygmunt Lechosław Szadkowski urodził się w Warszawie, jeszcze w okresie, gdy było to miasto wchodzące w skład Imperium Rosyjskiego. Rodzice
Szerzej zob.: E. Duraczyński, Rząd polski na uchodźstwie 1939-1945. Organizacja,
personalia, polityka, Warszawa 1993; M. Pestkowska, Za kulisami rządu polskiego
na emigracji, Warszawa 2000; E. McGilvray, A Military Government in Exile: The
Polish Government in Exile 1939-1945, a study of discontent, Solihull 2010; Dyplomacja rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie w czasie II wojny światowej
i w latach powojennych, red. A. Sudoł, M. Bierzyńska-Sudoł, Bydgoszcz 2016.
3
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następnie zmienili miejsce zamieszkania, przeprowadzając się w okolice Witebska (obecnie wschodnia Białoruś). Po odzyskaniu niepodległości przez
Polskę, ukończył gimnazjum w Nowogródku, studia zaś odbył na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Wcześnie zaangażował się w działalność
Związku Harcerstwa Polskiego, dochodząc do funkcji zastępcy komendanta
Chorągwi Wileńskiej. Przed wojną podjął pracę w Konsulacie Rzeczypospolitej w Dyneburgu (Republika Łotewska), jako referent wychowania harcerskiego. Po wybuchu II wojny światowej, Łotwa 21 września 1939 r., jako
pierwsze państwo bałtyckie, zerwała stosunki dyplomatyczne z Polską. Szadkowski wraz z innymi dyplomatami musiał więc opuścić ten kraj. Gdy dotarł
do Francji, rząd emigracyjny w grudniu 1939 r. powierzył mu do zrealizowania tajną misję w Rumunii. Miała ona na celu organizację i wspieranie ruchu
oporu na terenach zajętych przez ZSRR. Następnie w czerwcu 1940 r., gdy
niemożliwy był już powrót do Francji, przedostał się do Libanu, gdzie wstąpił
do Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich. W jej szeregach walczył
z Niemcami na terenie Afryki, a później Europy. Cały czas aktywnie działał
w ruchu harcerskim. Tworzył jego struktury w Azji, Afryce i Europie. Po
wojnie osiadł w Wielkiej Brytanii. Działał bardzo aktywnie w środowisku
emigracji niepodległościowej. Pełnił m.in. funkcję przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego, prezesa Zarządu Głównego Federacji Światowej
Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, przewodniczącego Rady Narodowej
RP (parlamentu emigracyjnego), dwukrotnie był ministrem rządu na uchodźstwie. Jak stwierdza M. Wierzbicki: „ukoronowaniem kariery politycznej
Szadkowskiego była misja polityczna z grudnia 1990 r. polegająca na wynegocjowaniu przekazania do kraju insygniów władzy prezydenckiej II RP.
Dzięki temu przyczynił się do zachowania symbolicznej ciągłości władzy
państwowej Rzeczypospolitej i godnego zakończenia myśli politycznej emigracji niepodległościowej” (s. 209). Niewątpliwie był więc jednym z liderów
polskiej emigracji. Do pozycji tej dochodził stopniowo. Umacniał ją poprzez
intensywne działania w zakresie rozwoju struktur organizacyjnych. Było to
tym bardziej istotne, iż ze względów pokoleniowych stopniowo ograniczała
się aktywność polityczna emigracji. Coraz szerzej też występowały wśród
Polaków na Zachodzie procesy asymilacji. Po tym jak Szadkowski uczestniczył w działaniach symbolicznie i faktycznie kończących misję emigracji
niepodległościowej, wiele czasu spędził w Polsce. Zmarł na emigracji w Londynie, ale pochowany został w kraju.
Struktura książki ułożona jest w porządku chronologiczno-problemowym.
Podzielona została na sześć rozdziałów. W pierwszym „<<Rodzinna pierzyna>> - Dzieciństwo i młodość”, zwarto podrozdziały: „Wczesne dzieciństwo”, „Dorastanie”, „Lata młodzieńcze”. W drugim „Wojenna odyseja (19391947)”: „Z Łotwy do Francji”, „Próba lojalności – misja w Rumunii”, „Próba
męstwa – w Samodzielnej Brygadzie Strzelców Karpackich”, „Próba braterstwa
– w wojennym harcerstwie”, „Próba dojrzałości – komendant ZHP na Wscho-
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dzie (1944-1948)”. W trzecim „Dobrowolna emigracja – pierwsze kroki,
pierwsze lata (1947-1960)”: „Osiedlenie w Wielkiej Brytanii”, „Na czele
ZHPpgK”, „W Radzie Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej”, „Próba zjednoczenia emigracji”, „W Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów”. W czwartym
„Długi marsz ku wolności (1960-1972)”: „Życie rodzinne”, „Przewodniczący
ZHP”, „Wiceprzewodniczący Rady Jedności Narodowej”, „Ludzie Andersa”.
W piątym „Na szczycie (1973-1991)”: „W rządzie i Radzie Narodowej RP”,
„Na czele Rady Narodowej”, „W kierownictwie SPK”, „Przełom (1989-1991)”.
W szóstym „U schyłku życia (1992-1995)”: „Znowu w Polsce”, „Ostatnie
miesiące życia”, „W pamięci bliskich (1995-2012)”. Całość otwiera „Wstęp”,
natomiast na końcu książki umieszczono: „Zygmunt Lechosław Szadkowski.
Podsumowanie biografii”, „Wykaz skrótów”, „Bibliografię”, „Indeks nazw
geograficznych”, „Indeks osób” i dziewięćdziesiąt zdjęć na stronach nienumerowanych, zamykających tą pozycję.
Niewątpliwie to praca historyczna, ale o wyraźnym charakterze interdyscyplinarnym. Funkcjonuje ona na pograniczu nauk humanistycznych i społecznych. Zastosowano w niej nie tylko metody badań historycznych, ale są
też odwołania do socjologii, psychologii, pedagogiki i antropologii kulturowej. Oparta jest ona na bogatej bazie źródłowej. Autor wykorzystał dokumenty z Archiwum Akt Nowych, ale przede wszystkim dotarł do licznych zasobów znajdujących się w Wielkiej Brytanii, dokonał analizy prasy emigracyjnej i przeprowadził wnikliwą kwerendę literatury przedmiotu dotyczącej tego
okresu historycznego. Ważne elementy wniosły również wywiady swobodne.
Jak podkreśla Autor niezwykle pomocna była także współpraca, określana
przez niego jako wzorcowa, z rodziną Szadkowskiego.
To pierwsza pozycja, która w sposób kompleksowy ujmuje biografię Zygmunta Lechosława Szadkowskiego. Dotychczasowe informacje na jego temat były rozproszone i o charakterze przyczynkarskim. Marek Wierzbicki,
wyraźnie zafascynowany biografistyką, odtworzył wiele aspektów, nieobecnych w zachowanych dokumentach. W wyniku wnikliwego korzystania z licznych źródeł, dokonał też rekonstrukcji dotyczących motywacji działań, psychologicznych uwarunkowań, specyficznych zachowań czy codziennych nawyków. Autor opisując biografię Szadkowskiego, skupił się przede wszystkim na trzech kontekstach odzwierciedlonych według rangi w tytule. Przedstawia go więc jako harcerza, żołnierza i obywatela. Jednakże jest też wiele
opisów dotyczących życia rodzinnego czy emocji nie związanych bezpośrednio z działalnością publiczną. Podkreślić należy, iż Wierzbicki unikał jednostronnego przedstawiania postaci, czy też jej wybielania. Wskazywał też negatywne cechy, które były nawet w ogromnej sprzeczności z wymogami stawianymi harcerzom, a zwłaszcza kadrze. Autor we wnioskach zaznacza jednak, iż pomimo pewnych słabości „W innych dziedzinach Szadkowski dawał
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dobry przykład odpowiedzialności, wierności ideałom harcerstwa i zaangażowania w służbę społeczną” (s. 220).
Książka jest bardzo starannie przygotowana. Warto podkreślić, iż nie tylko
dokonana została perfekcyjna rekonstrukcja losów Zygmunta Lechosława
Szadkowskiego, ale w kontekście jego życia ukazano działalność emigracji,
jej sukcesy i porażki, nadzieje lub rozczarowania, konflikty jak też współpracę, dylematy oraz wyzwania. To lektura zarówno o charakterze dokumentacyjnym jak i wychowawczym, propagująca aktywność społeczną oraz wywołująca refleksję dotyczącą postaw patriotycznych. Jedynie można zgłosić trzy
uwagi o charakterze polemicznym. Pierwsza dotyczy pewnej refleksji, iż nie
zawsze Autor zachowuje analityczny dystans, niezwykle ważny w badaniach
naukowych, nie ukrywając stosunku emocjonalnego do opisywanych zdarzeń.
Druga dotyczy tytułów rozdziałów i podrozdziałów, które można było rozwinąć w sposób bardziej opisowy. Trzecia zaś odnosi się do tytułu rozdziału
czwartego „Długi marsz ku wolności (1960-1972)”. Można z niego bowiem
odnieść mylne wrażenie, iż wówczas wypełniła się misja emigracji związanej
z polityką wobec kraju. Jest też uwaga edytorska. Numeracja stron urywa się
na s. 254, po czym są 42 strony nienumerowane. Pomimo tych drobnych
uwag należy podkreślić znaczenie publikacji, która uzupełnia istotną lukę
w badaniach dotyczących polskiego wychodźstwa i funkcjonowania instytucji
państwa polskiego na obczyźnie. Książkę „Harcerz, żołnierz, obywatel. Zygmunt Lechosław Szadkowski (1912-1995)”, autorstwa Marka Wierzbickiego,
można zarekomendować przede wszystkim historykom. Jednocześnie to także
dobra lektura dla socjologów i politologów oraz osób fascynujących się ruchem harcerskim.
Adam Bobryk
Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedcach
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ADAM BOBRYK, dr hab., profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach,
socjolog. Specjalizuje się w badaniach nad polską mniejszością na Wschodzie, mniejszościami narodowymi, etnicznymi i wyznaniowymi w kraju, socjologią polityki oraz
stosunkami międzynarodowymi. W swoim dorobku posiada 150 publikacji naukowych, w tym 43 wydane za granicą (Austria, Białoruś, Bułgaria, Litwa, Rosja, Słowacja, Ukraina). Autor lub współautor 4 monografii: Odrodzenie narodowe Polaków
w Republice Litewskiej 1987-1997, Toruń 2005 – opublikowana została również
w „Kurierze Wileńskim”, polskim dzienniku ukazującym się na Litwie, Prawosławie
w Siedlcach, Siedlce 2007 (wspólnie z Izabelą Kochan), Ślady przeszłości. Historia
i teraźniejszość prawosławia na południowo-zachodnim Podlasiu w świadomości
społecznej, Siedlce 2010 (wspólnie z Izabelą Kochan), Społeczne znaczenie funkcjonowania polskich ugrupowań politycznych w Republice Litewskiej 1989-2013, Siedlce 2013. Redaktor i współredaktor 20 prac zbiorowych. W 2013 r. odbył staż w Katedrze Prawoznawstwa, Socjologii i Politologii Drohobyckiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franko (Ukraina), a w 2017 r. w Katedrze Dyscyplin Społeczno-Humanistycznych i Prawnych Homelskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego im. P. O. Suchowo (Białoruś). Członek Polskiego Towarzystwa
Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Siedleckiego Towarzystwa
Naukowego, Białoruskiego Towarzystwa Historycznego i Polskiego Towarzystwa
Nauk o Bezpieczeństwie.
PAWEŁ BOREK, dr nauk humanistycznych, historyk wojskowości, ur. w 1978 r.
w Białej Podlaskiej. Absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu PrzyrodniczoHumanistycznego w Siedlcach. Tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie
historia uzyskał w lipcu 2011 r. na podstawie dysertacji: Garnizony wojskowe na
Południowym Podlasiu w latach 1918-1939, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab.
Piotra Matusaka. Autor książek: Garnizon Wojska Polskiego w Białej Podlaskiej
w latach 1918-1939, Biała Podlaska 2006; Z Dziejów 34 pułku piechoty (1918-1939),
Biała Podlaska 2018 oraz ponad czterdziestu artykułów i recenzji naukowych publikowanych m.in. na łamach „Radzyńskiego Rocznika Humanistycznego”, „Wschodniego Rocznika Humanistycznego”, „Kwartalnika Bellona”, „Rozpraw Społecznych”,
„Przeglądu Historyczno-Wojskowego”, „Szkiców Podlaskich” i monografii pokonferencyjnych. Redaktor naukowy monografii: Oblicza i wyzwania obronności w XXI
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wieku, Biała Podlaska 2015 oraz Współczesny wymiar bezpieczeństwa i obronności
Rzeczypospolitej Polskiej, Biała Podlaska 2016.
Główne dziedziny jego zainteresowań badawczych to historia wojskowości II Rzeczypospolitej, w tym zagadnienia dotyczące relacji wojsko - społeczeństwo i pokojowe
funkcjonowanie garnizonów na Podlasiu, działalność Komunistycznej Partii Polski
w Wojsku Polskim oraz historia wojen i konfliktów zbrojnych XX wieku.
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej, wykładowca
w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Członek Stowarzyszenia Historyków Wojskowości, Towarzystwa Nauki i Kultury Libra
(Sekcja badań nad partią komunistyczną w Polsce) oraz Siedleckiego Towarzystwa
Naukowego. Członek redakcji „Radzyńskiego Rocznika Humanistycznego” oraz
„Słownika Biograficznego Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza”.
PAULINA CHALIMONIUK, ur. 1995 roku w Międzyrzecu Podlaskim. Ukończyła studia licencjackie na kierunku Turystyka i Rekreacja w Akademii Wychowania
Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie Filii w Białej Podlaskiej. W trakcie studiów
należała do Studenckiego Koła Naukowego Turystyki i Rekreacji. W ramach działalności koła uczestniczyła w badaniach dotyczących tradycyjnych zabaw i gier, przeprowadzając wiele wywiadów z najstarszymi mieszkańcami powiatu Biała Podlaska.
TOMASZ DEMIDOWICZ, dr, ur. się w 1948 r. w Białej Podlaskiej. Absolwent
studiów historycznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; doktor
nauk humanistycznych tegoż Uniwersytetu oraz absolwent Podyplomowego Studium
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Adiunkt
Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. Specjalista
z dziedziny historii nowożytnej Polski państwa i prawa, badacz dziejów Podlasia.
Kontynuator szkoły historyczno-prawnej w tej dziedzinie prof. Tadeusza Mencla
(Lublin) i Zbigniewa Stankiewicza (Łódź). Autor szeregu rozpraw, artykułów i studiów, w tym m.in. współautor opracowania Konstytucje Polski, t. I-II pod red. prof.
Mariana Kallasa, PWN, Warszawa 1990, redaktor materiałów zatytułowanych: Podlasie a Konstytucja 3 Maja, Biała Podlaska 1992. Badacz dziejów sportu polskiego,
pomysłodawca i współautor Bialskopodlaskiego Biograficznego Słownika Sportowego, Biała Podlaska 1998; autor książki Lotnicy Podlasia. Słownik Biograficzny, Biała
Podlaska 2005. Członek kolegium redakcyjnego „Podlaskiego Kwartalnika Kulturalnego” i „Rocznika Bialskopodlaskiego”. Członek Zarządu Towarzystwa Miłośników
Podlasia i Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim, prezes Oddziału
Polskiego Towarzystwa Historycznego w Białej Podlaskiej.

ANITA KLECHA, ur. w 1985 r. w Hajnówce, polonistka, dr nauk humanistycznych z zakresu historii. Miłośniczka książek i zwierząt. Ukończyła studia magisterskie na kierunku filologia polska na Uniwersytecie w Białymstoku w 2010 r. Współpracowała ze Szkołą Szybkiego Czytania i Technik Uczenia Się „TUBAJ” w latach
2009-2012. Podjęła staż w Szkole Podstawowej w Dubinach na stanowisku nauczy-
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ciel polonista w latach 2011-2012. Obecnie realizuje swoje zainteresowania na niestacjonarnych studiach doktoranckich na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku.
SZCZEPAN KORULCZYK, ur. 1986 w Radzyniu Podlaskim, historyk, absolwent UMCS w Lublinie, doktorant UPH w Siedlcach, pracownik Archiwum Państwowego w Lublinie Oddziału w Radzyniu Podlaskim, autor książek „Wybory polityczne
mieszkańców Radzynia Podlaskiego 1989-2009” i „Wybory polityczne mieszkańców
gminy Radzyń Podlaski 1989-2009”, współpracownik portalu internetowego Radzyninfo.
MARCIN MIRONOWICZ – doktorant II roku na Wydziale HistorycznoSocjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Autor trzech monografii – Święty
Antoni Supraski (współautorstwo), Monastery na św. Górze Athos do 1453 roku,
Dzieje ośrodków monastycznych na Wołyniu do końca XVI wieku i kilkunastu artykułów naukowych. Realizuje Diamentowy Grant na temat „Szkolnictwo brackie na
terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XVIII wieku”. Specjalizuje się
w stosunkach Rzeczypospolitej z krajami bałkańskimi. Brał udział w wielu konferencjach krajowych i zagranicznych.
EWA PIECH, ur w 1963 roku we Włodawie. Absolwentka UMCS w Lublinie na
kierunku historia, ukończyła Podyplomowe Studia Filozoficzno-Etyczne na KUL
w Lublinie. Pracuje jako nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im.
A. Mickiewicza w Białej Podlaskiej oraz w I Liceum Ogólnokształcącym im.
J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej. Pomysłodawca i koordynator Bialskiej Ligi
Historycznej. Wychowała wielu finalistów i laureatów konkursów i olimpiad historycznych. Uczestniczyła w badaniach dotyczących dawnych zabaw i gier przeprowadzając wywiady z najstarszymi mieszkańcami Podlasia i Polesia. Zebrany materiał
w czasie badań terenowych oraz wizyt w skansenach i muzeach w takich krajach jak
Litwa, Łotwa, Białoruś, Francja, Włochy, Finlandia, Norwegia przedstawiany był na
konferencjach krajowych i zagranicznych. Współautorka kilkunastu publikacji z zakresu tradycyjnych zabaw i gier.
KRZYSZTOF PIECH, dr nauk o kulturze fizycznej, dr h.c. Łotewskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Urodził się w 1961 r., wykładowca w Zakładzie Rekreacji i Turystyki Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej. Prowadził wykłady dla pracowników i studentów na Uniwersytecie Savoie, Uniwersytecie Grenoble
i Uniwersytecie Rouen we Francji, w Akademii w Kownie, Uniwersytecie w Wilnie
i w Kłajpedzie na Litwie, Uniwersytecie Kultury Fizycznej w Mińsku, Uniwersytecie
im. Puszkina w Brześciu na Białorusi, w Uniwersytecie Technologicznym w Orle
w Rosji, National Sport Academy w Sofii oraz Uniwersytecie w Maladze. Jest wykładowcą Latvijas Sporta Pedagoģijas Akademija w Rydze oraz wspólnie z Prof. Jurisem
Grantsem inicjatorem Summer School organizowanych na Łotwie (Madona) w Polsce
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(Biała Podlaska), w Hiszpanii (Malaga). Uczestnik konferencji metodycznych dla nauczycieli wychowania fizycznego w Malles we Włoszech, Vierumaki (Finlandia), Poolva
(Estonia), Graz (Austria), Festiwalu Gier Rekreacyjnych w Parthenay we Francji oraz
kilkudziesięciu innych związanych z zagadnieniami kultury fizycznej i turystyki. Swoje
zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień związanych z promocją aktywności ruchowej, a w szczególności aktywności ruchowej w rodzinie, oraz tradycyjnych
zabaw i gier. Opracował modele aktywności ruchowej w rodzinie, które funkcjonują
w praktyce w wielu środowiskach w kraju i za granicą. Opublikował ponad 100 prac
naukowych i popularno-naukowych. Autor monografii Promocja rodzinnej aktywności
ruchowej (2004). Współautor Przewodnika turystyki rowerowej - Biała Podlaska i okolice (2004), wydawnictwa metodycznego Korfball (1997) oraz wydawnictwa Olimpiady
przedszkolaków z warsztatami dydaktycznymi dla nauczycielek przedszkoli, rodziców
i dzieci wydanego przez Klub Fair Play PKOL (2012). Otrzymał wyróżnienie Fair Play
Polskiego Komitetu Olimpijskiego (2013). Członek kilku komitetów redakcyjnych
czasopism krajowych i zagranicznych.

RYSZARD POLAK, – dr hab. w zakresie nauk humanistycznych. Profesor nadzwyczajny w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, na Wydziale Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej, gdzie pełni także funkcje kierownika Zakład
Nauk Humanistyczno-Społecznych. Historyk i filozof. Opublikował książki: Cywilizacja a moralność w myśli Feliksa Konecznego (Lublin 2011), Religia rzymskokatolicka w szkołach II Rzeczypospolitej (Lublin 2007) oraz kilkadziesiąt haseł do Powszechnej Encyklopedii Filozofii, t. 1-10 (Lublin 2000-2009) i Encyklopedii Filozofii
Polskiej, t. 1-2 (Lublin 2011) oraz liczne artykuły z zakresu dziejów kultury polskiej
oraz powszechnej i historii myśli filozoficznej m.in. w czasopismach „Cywilizacja”,
„Wschodni Rocznik Humanistyczny”, „Szkice Podlaskie”, „Pro Fide, Rege et Lege”,
a także w pracach zbiorowych. Uczestniczył w konferencjach i sympozjach naukowych organizowanych przez różne instytucje naukowe i uczelnie m.in. w Gdańsku,
Warszawie, Olsztynie, Lublinie, Radzyniu Podlaskim Siedlcach, Drohiczynie, Białej
Podlaskiej, a także w Mińsku na Białorusi. Wypromował ponad 30 magistrantów i był
recenzentem jednego doktoratu.
MAŁGORZATA ROMANIUK – nauczyciel prawa, autorka podręczników
szkolnych (Postępowanie administracyjne, Podstawy prawa administracyjnego), pracownik kancelarii, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła
II, z którym związana jest od 2003 roku. W 2006 roku obroniła pracę licencjacką
„Zmiana decyzji administracyjnej w świetle przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego” napisaną na seminarium z postępowania administracyjnego pod kierunkiem dr hab. Rafała Biskupa z wynikiem bardzo dobrym. W 2008 roku obroniła
pracę magisterską „Administracyjne postępowanie antymonopolowe” napisaną na
seminarium z publicznego prawa gospodarczego pod kierunkiem dr hab. Rafała Biskupa z wynikiem bardzo dobrym. W 2010 roku na Wydziale Nauk Społecznych
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ukończyła studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych
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z wynikiem bardzo dobrym. Obecnie doktorantka prawa na Wydziale Prawa, Prawa
Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
DARIUSZ SIKORA, dr, urodził się w 1961 r. w Białej Podlaskiej. Absolwent
Liceum Ogólnokształcącego im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej. Ukończył
studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie.
W 1996 r. ukończył Podyplomowe Studia Historii na Wydziale Humanistycznym
WSR-P w Siedlcach, w 1998 r. Podyplomowe Studium Konstytucjonalizmu na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, a w 2000 r. Podyplomowe Studium
Kształcenia blokowego w zakresie: historia i społeczeństwo oraz Zarządzanie Oświatą na Wydziale Humanistycznym Akademii Podlaskiej w Siedlcach. W 2004 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii – nadany
uchwałą Rady Wydziału Humanistycznego Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Członek kolegium redakcyjnego „Rocznika Bialskopodlaskiego”. Jest autorem ponad
60 artykułów naukowych i popularnonaukowych, przybliżającym współczesnym
czytelnikom dzieje powiatu bialskiego w XX wieku.

MAGDALENA SZNURA, ur. w 1991 roku w Janowie Lubelskim. Absolwentka
studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Turystyka i Rekreacja oraz studiów
licencjackich na kierunku Wychowanie Fizyczne Akademii Wychowania Fizycznego
J. Piłsudskiego w Warszawie Filii w Białej Podlaskiej. W trakcie studiów aktywnie
uczestniczyła w Kole Naukowym Turystyki i Rekreacji pod opieką dr Krzysztofa
Piecha. W ramach działalności koła angażowała się w organizację Rodzinnych Olimpiad Przedszkolaków oraz prowadziła zajęcia dla rodziców z dziećmi. Badania naukowe z tego zakresu przedstawiała na Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych
w Warszawie. Uczestniczyła w letnich szkołach organizowanych w Madonie na Łotwie oraz w Maladze w Hiszpanii.
PAWEŁ TARKOWSKI, dr, urodził się w 1978 r. w Białej Podlaskiej. Adiunkt
AWF J. Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej. W 1998 roku rozpoczął
studia na kierunku historia w Akademii Podlaskiej w Siedlcach, gdzie w 2002 r.
obronił prace magisterską. W 2003 roku ukończył studia w zakresie socjologii na
Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie. W 2011 roku uzyskał stopień
doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia nadany przez Radę Wydziału
Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Promotorem pracy doktorskiej był prof. dr hab. Henryk Mierzwiński.
W latach 2002-2013 związany był zawodowo z Zespołem Szkół Ogólnokształcących
nr 2 im. A. Mickiewicza w Białej Podlaskiej, gdzie uczył historii i wiedzy o społeczeństwie. Członek kolegium redakcyjnego „Rocznika Bialskopodlaskiego” oraz
zespołu badawczego, który opracowuje naukową monografię Białej Podlaskiej.
W 2011 roku ukazała się książka Jego autorstwa pt. Biała Podlaska w latach 19441989, będąca tomem IV monografii Dzieje Białej Podlaskiej.
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PAWEŁ WIKTOROWICZ, ur. w 1962r. w Dobrem. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim. Ukończył
studia magisterskie na Wydziale Rolniczym WSRP w Siedlcach w 1987 roku oraz
studia podyplomowe na Akademii Podlaskiej w zakresie Służby Cywilnej, Administracji Publicznej, Zarządzania Jednostkami Terenowymi oraz Rozwoju Regionalnego
i Lokalnego. Obecnie doktorant III roku UPH w Siedlcach na Wydziale Historii.
ARKADIUSZ ZAWIŚLAK, ur. w 1982 roku. Ukończył prawo na Wydziale
Prawo, Prawo Kanoniczne i Administracyjne Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II w Lublinie. Następnie w latach 2006-2009 odbył aplikację sędziowską.
Doktorant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Katedrze postępowania cywilnego. Obecnie referendarz sądowych Sądu Rejonowego w Chełmie.
URSZULA ZIENIEWICZ, ur. 1966 w Białej Podlaskiej. Absolwentka studiów
magisterskich UMCS w Lublinie na kierunku pedagogiki o specjalności pedagogika
przedszkolna i wczesnoszkolna. Ukończone w 2000 roku studia podyplomowe
w zakresie zarządzania oświatą. Od 1 września 1988 r. nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym nr 15 im. Juliana Tuwima w Białej Podlaskiej. W latach 2002-2017 dyrektor ww. przedszkola, od 1 września 2017 r. wicedyrektor w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Białej Podlaskiej. W latach 20092018 prowadząca zajęcia dla studentów studiów podyplomowych przygotowujących się
do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Nauczyciel prowadzący warsztaty w ramach konferencji naukowo-metodycznych AWF: „ Stwarzanie sytuacji sprzyjających rozwijaniu ekspresji ruchowej”; „ Wiosna na łące – zajęcia prowadzone metodami pedagogiki zabawy”, „Tańce integracyjne w pracy z grupą”. Autorka
artykułów w publikacjach: „Korektywa w przedszkolu” pod red. K. Górniak i S. Arasymowicza 1996 r.; „Pedagogika zabawy, jako propozycja pracy z grupą” w książce
„Zabawy i gry ruchowe w sporcie dla wszystkich” pod red. U. Parnickiej i K. Piecha
2003 r.; „Dojrzałość szkolna pięciolatków” w książce „Kondycja psychofizyczna
bialskich pięciolatków” pod red. K. Górniak 2017 r. Nagrodzona Srebrnym Medalem
za długoletnią służbę w roku 2014, nagrodą Kuratora Oświaty w Lublinie w roku
2014. W swojej pracy zawodowej kieruje się mottem zaczerpniętym z twórczości
Juliana Tuwima patrona przedszkola „Dwa są szczęścia na świecie – jedno małe być
szczęśliwym, drugie wielkie – uszczęśliwiać innych”
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Na łamach „Rocznika Bialskopodlaskiego” zamieszczane są prace niepublikowane wcześniej w żadnym wydawnictwie.
Ponieważ pismo udostępnia swe łamy nie tylko osobom zawodowo trudniącym się pracą naukową, ale także amatorom, regionalistom, przygotowano
specjalną instrukcję redakcyjną, która ma ułatwić potencjalnym autorom
właściwe przygotowanie tekstu artykułów.
Bardzo prosimy Szanownych Autorów zamierzających opublikować swój
tekst w „Roczniku Bialskopodlaskim” o zapoznanie się z „Zasadami
ogłaszania artykułów” oraz „Instrukcją redakcyjną”, które zamieszczamy
poniżej, i przestrzeganie zawartych w nich wskazówek. Instrukcja i zasady
ogłaszania artykułów znajdują się też na stronie internetowej pisma:
www.rocznik.mbp.org.pl
We wszystkich sprawach budzących wątpliwości prosimy kontaktować się
z Redakcją telefonicznie pod numerem 83 341 60 11 lub przez pocztę
elektroniczną: rocznik@mbp.org.pl
Zapraszamy do współpracy.

Redakcja
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ZASADY OGŁASZANIA ARTYKUŁÓW
„Rocznik Bialskopodlaski” zamieszcza artykuły i rozprawy z zakresu historii, kultury,
oświaty, ekologii itp. dotyczące Podlasia Południowego.
2. Oprócz artykułów i rozpraw Redakcja przyjmuje recenzje prac i czasopism o regionie
(regionalnych), materiały statystyczne przygotowane do publikacji, sprawozdania z działalności organizacji i stowarzyszeń regionalnych i inne informacje z wymienionych wyżej
dziedzin, a także polemiki i dyskusje, listy do redakcji, biografie, wspomnienia pośmiertne.
3. Redakcja przyjmuje do druku wyłącznie prace oryginalne, niepublikowane wcześniej oraz
nieprzedstawione do publikacji w innym wydawnictwie.
4. Autorzy przesyłają do Redakcji opracowania wraz z oświadczeniem nr 1-2, że:
a) praca nie była wcześniej publikowana i aktualnie nie uczestniczy w innym postępowaniu wydawniczym oraz nie narusza praw autorskich, interesów prawnych i materialnych innych osób w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz.631, z późn. zm.),
b) w razie zakwalifikowania do druku zgadzają się na upublicznienie swoich danych
osobowych i korespondencyjnych oraz treści artykułu w wersji drukowanej i elektronicznej.
Oświadczenie winno być podpisane przez wszystkich współautorów publikacji.
5. W celu zachowania dobrych obyczajów w nauce oraz społecznej odpowiedzialności,
Redakcja wymaga od Autorów publikacji ujawnienia w oświadczeniu nr 3 wkładu poszczególnych Autorów w powstanie publikacji. Za podanie nieprawdziwych danych
główną odpowiedzialność ponosi Autor zgłaszający publikację.
6. Wydawca nie płaci honorariów autorskich. Sfinansuje natomiast koszty związane z przygotowaniem materiału do druku oraz wydaniem drukiem „Rocznika Bialskopodlaskiego”.
7. Redakcja przekazuje Autorom nieodpłatnie po trzy egzemplarze autorskie czasopisma,
w którym pracę opublikowano, bez względu na ilość zamieszczonych opracowań.
8. Z Autorem pracy przyjętej do druku zawarta zostanie umowa wydawnicza określająca
zasady nieodpłatnego przeniesienia na Wydawcę prawa do wydania dzieła i wprowadzenia go do obrotu w formie drukowanej w „Roczniku Bialskopodlaskim”. Z chwilą zawarcia umowy następuje przeniesienie praw autorskich na Wydawcę, który ma odtąd wyłączne prawo do korzystania z utworu, rozporządzania nim i zwielokrotniania dowolną techniką, w tym elektroniczną, oraz rozpowszechniania.
9. Autor artykułu zachowuje prawo wykorzystania treści opublikowanego przez rocznik
artykułu w dalszej pracy naukowej i popularyzatorskiej.
10. Wszelkie inne sposoby wykorzystania artykułu wymagają zgody Wydawcy.
11. Artykuły i rozprawy nie powinny przekraczać łącznie z tabelami i wykresami 30 stron
wydruku, a recenzje – 5 stron wydruku.
12. Wszystkie materiały przeznaczone do druku powinny być dostarczone do redakcji
w formie drukowanej, w jednym egzemplarzu, oraz w formie elektronicznej (płyta
CD/DVD, załącznik do poczty elektronicznej). Wydruk w formacie A4 powinien mieć
interlinię 1,5 wiersza i marginesy 2,5 cm. Tekst powinien być opracowany zgodnie
z instrukcją redakcyjną, w edytorze tekstu Microsoft Word 97 i późniejsze. Format
czcionki: Times New Roman 12 pkt. Forma elektroniczna powinna zawierać wyłącznie
1.
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ostateczną wersję artykułu i być opatrzona etykietą (tytuł artykułu, nazwiska autorów oraz
data wysłania). Autorzy są odpowiedzialni za zgodność między ostateczną wersją wydruku na papierze oraz treścią pliku na płycie lub dyskietce. W przypadku rozbieżności, za
wersję ostateczną uznaje się zawartość pliku na płycie lub w załączniku do poczty elektronicznej.
13. Do pracy należy dołączyć streszczenie w języku polskim o objętości do pół strony maszynopisu formatu A4 i jego tłumaczenie na język angielski. Streszczenie i jego tłumaczenie powinno być dostarczone w formie drukowanej, w jednym egzemplarzu, oraz
w formie elektronicznej (płyta CD/DVD, załącznik do poczty elektronicznej). W przypadku gdy tłumaczem jest inna osoba niż Autor należy podać jego imię i nazwisko.
14. Składając do redakcji prace zawierające tabele i wykresy należy pamiętać o docelowym
formacie druku (B5) i uwzględnić ten fakt przy ich projektowaniu.
15. Sporządzając rysunki, wykresy i mapy należy wziąć pod uwagę fakt, że będą one drukowane w wersji czarno-białej.
16. Nadesłane recenzje, przeglądy itp. powinny zawierać tytuł pracy w brzmieniu oryginalnym.
17. Każdy wydruk powinien zawierać imię i nazwisko Autora (Autorów) oraz nazwę instytucji, w której Autor pracuje oraz powinien być podpisany przez Autora (Autorów) pełnym
imieniem i nazwiskiem.
18. Autorzy są proszeni o dołączenie na osobnej stronie krótkiej noty zawierającej podstawowe informacje o autorze: imię i nazwisko, ewentualnie tytuł naukowy, wiek, zainteresowania zawodowe, dotychczasowe publikacje i miejsce pracy.
19. Praca, która nie będzie odpowiadała niniejszym „Zasadom...” zostanie odesłana Autorowi
bez rozpatrzenia merytorycznego.
20. Autorzy, przesyłając pracę do publikacji w czasopiśmie, wyrażają zgodę na proces recenzji.
21. Artykuły zamawiane oraz teksty o charakterze nienaukowym nie wymagają recenzji i są
kwalifikowane do druku bezpośrednio przez Kolegium Redakcyjne.
22. Redakcja zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia pracy, jeśli negatywne recenzje będą tożsame
z opinią redakcji.
23. Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów.
24. Redakcja nie wkracza w merytoryczne aspekty artykułu. Zastrzega sobie jednak prawo
dokonywania w nadesłanych materiałach podstawowej adiustacji i skracania tekstów, poprawek redakcyjnych i innych zgodnie z wymaganiami czasopisma. W przypadku większych poprawek, praca zostanie zwrócona Autorowi z prośbą o wprowadzenie zmian.
25. O przyjęciu pracy do druku decyduje Kolegium Redakcyjne oraz pozytywna ocena recenzenta(-ów).
26. O decyzji podjętej na podstawie recenzji Autor zostanie powiadomiony listownie lub
pocztą elektroniczną. Po otrzymaniu recenzji swej pracy Autor jest zobowiązany do pisemnego ustosunkowania się do uwag recenzenta(-ów) w wyznaczonym przez redakcję
terminie.
27. Autorów obowiązuje korekta autorska. Autorzy materiałów zaakceptowanych do druku
otrzymują wydruk próbny dla sprawdzenia zgodności z oryginałem i poprawienia ewentualnych błędów drukarskich. Na etapie korekty nie należy wprowadzać żadnych merytorycznych zmian w tekście, dodawać nowych partii tekstu itp., można natomiast uaktualnić zestaw literatury, jeżeli prace cytowane jako „w druku” w międzyczasie zostały opublikowane.
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28. Korektę autorską należy odesłać do Redakcji w terminie nie przekraczającym 7 dni od
dnia jej otrzymania. Niedostarczenie korekty spowoduje, że praca może zostać wydrukowana z błędami lub jej publikacja przesunięta do następnego tomu.
29. Autorzy odpowiadają za stronę merytoryczną i ścisłość podanych informacji. Informacje
i opinie wyrażane w artykułach są publikowane na wyłączną odpowiedzialność Autorów.
W związku z tym ani Redakcja ani Wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje wykorzystania jakichkolwiek nieścisłych informacji.
30. Odpowiedzialność wynikającą z praw wydawniczych i praw autorskich (oryginalność
tekstu, cytowanie, przedruk ilustracji, tabel i wykresów z innych źródeł, itp.) ponoszą Autorzy.
Prace należy nadsyłać na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna
w Białej Podlaskiej
„Rocznik Bialskopodlaski”
Redakcja
ul. Warszawska 12a
21-500 Biała Podlaska
e-mail: rocznik@mbp.org.pl

Informacje dla Autorów

239

oświadczenie nr 1

.......................................................................
Imię i nazwisko

.......................................................................
Adres

.......................................................................
.......................................................................

Oświadczenie Autora
Oświadczam, że złożony przeze mnie w Redakcji „Rocznika Bialskopodlaskiego” w Białej
Podlaskiej artykuł / recenzja / ........................................ (itp.) pt. ..................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
jest utworem oryginalnym i nie narusza w żaden sposób praw autorskich osób trzecich.
Utwór nie był dotychczas publikowany ani nie został przesłany do innej redakcji w celu
opublikowania.
Niniejszym przyjmuję do wiadomości i zgadzam się z tym, iż Miejska Biblioteka
Publiczna w Białej Podlaskiej wyda drukiem w ROCZNIKU BIALSKOPODLASKIM
ww. artykuł / recenzję / ....................................... (itp.) bez honorarium autorskiego (nieodpłatne
przekazanie praw autorskich), zgodnie z zasadami ogłaszania artykułów w „Roczniku
Bialskopodlaskim” obowiązującymi w dacie złożenia niniejszego oświadczenia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawcę w celach
związanych z publikacją ww. opracowania.

..............................................................
(miejscowość, data)

..................................................
(podpis Autora)
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oświadczenie nr 2

1. ....................................................................

2. .................................................................

....................................................................

.................................................................

....................................................................
....................................................................

.................................................................
.................................................................

Imię i nazwisko
Adres

Imię i nazwisko
Adres

Proszę wskazać autora do korespondencji
................................................................

Oświadczenie Autorów
Oświadczamy, że złożony przez nas w Redakcji „Rocznika Bialskopodlaskiego” w Białej
Podlaskiej artykuł / recenzja / .................................... (itp.) pt. ......................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
jest utworem oryginalnym i nie narusza w żaden sposób praw autorskich osób trzecich.
Utwór nie był dotychczas publikowany ani nie został przesłany do innej redakcji w celu opublikowania.
Niniejszym przyjmujemy do wiadomości i zgadzamy się z tym, iż Miejska Biblioteka
Publiczna w Białej Podlaskiej wyda drukiem w ROCZNIKU BIALSKOPODLASKIM
ww. artykuł / recenzję / ....................................... (itp.) bez honorarium autorskiego (nieodpłatne
przekazanie praw autorskich), zgodnie z zasadami ogłaszania artykułów w „Roczniku
Bialskopodlaskim” obowiązującymi w dacie złożenia niniejszego oświadczenia.
Wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych przez Wydawcę w celach
związanych z publikacją w/w opracowania.

..............................................................

1. ..................................................

..............................................................

2. ..................................................

(miejscowość, data)

(miejscowość, data)

(podpis Autora)

(podpis Autora)
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oświadczenie nr 3

...............................................................................
miejscowość,

data

Oświadczenie
dotyczące współautorstwa artykułu przekazanego do publikacji
w „Roczniku Bialskopodlaskim”

Oświadczamy, że wkład poszczególnych autorów w powstanie publikacji pt.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
jest następujący:

Elementy pracy
Opracowanie koncepcji i celów
pracy

Imię i nazwisko autora

%

Podpis

Opracowanie metody
Przeprowadzenie badań
Opracowanie wyników badań
Opracowanie tekstu
Inne prace (jakie?)

Podpisy autorów:
.....................................................
.....................................................
.....................................................
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Recenzja pracy
zgłoszonej do publikacji w „Roczniku Bialskopodlaskim”

Tytuł pracy:
..........................................................................................................................................
Proszę zaznaczyć w tabeli odpowiednią kratkę znakiem X
tak

O c e n a og ó l na :

1.

Czy tytuł jest adekwatny do poruszanych treści?

2.

Czy układ pracy jest prawidłowy i czytelny?

3.

Czy język i styl pracy oraz stosowana terminologia naukowa
są poprawne?

4.

Czy tabele są niezbędne i nadają się do przyjęcia?

5.

Czy materiał ilustracyjny jest dobrany poprawnie?

6.

Czy dobór literatury i źródeł jest trafny i wystarczający?

7.

Czy praca wnosi coś nowego do podjętej problematyki?

nie

częściowo

D e c y z j a d o t y c z ą c a p u bl i k a c j i :
Praca nadaje się do druku w przedstawionej formie
Praca nadaje się do druku po uwzględnieniu poprawek wskazanych przez Recenzenta
Praca nadaje się do druku po wprowadzeniu gruntownych poprawek i zmian
Rekomenduję odrzucenie pracy
Praca powinna być zamieszczona w dziale:

•

artykuły i rozprawy

•

studia i materiały

•
Ewentualne szczegółowe uwagi dla Autora proszę zamieścić na odwrocie formularza lub osobnej kartce. Uwagi odnoszące się bezpośrednio do teksu można nanieść wprost na wydruku
pracy i odesłać do redakcji „Rocznika Bialskopodlaskiego.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Tylko do wiadomości redakcji

Recenzent (stopień naukowy, imię i nazwisko oraz afiliacja)
.........................................................................................................................................................
Zobowiązuję się, iż nie wykorzystam wiedzy na temat opiniowanego tekstu przed jego publikacją
w „Roczniku Bialskopodlaskim”.

........................
Data oraz czytelny
podpis Recenzenta
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INSTRUKCJA REDAKCYJNA
„ROCZNIKA BIALSKOPODLASKIEGO”
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Nadsyłane do Redakcji teksty powinny być sporządzone w jednym egzemplarzu wydruku
komputerowego z zastosowaniem interlinii 1,5 wiersza i marginesów 2,5 cm. Tekst powinien być opracowany w edytorze tekstu Microsoft Word 97 i późniejsze, format czcionki:
Times New Roman 12 pkt – tekst główny, 10 pkt – przypisy. Do wydruku należy dołączyć płytę CD/DVD z tekstem opracowania. Tekst i materiał ilustracyjny muszą być
w oddzielnych plikach. Tekst na dysku musi być zgodny z wydrukiem. Płyta powinna
zawierać wyłącznie ostateczną wersję artykułu i być opatrzona etykietą (tytuł opracowania, nazwiska autorów oraz data wysłania). Alternatywną drogę stanowi nadesłanie opracowania (w formacie Microsoft Word) jako z załącznika do poczty elektronicznej na
adres: rocznik@mbp,org.pl
Układ pierwszej strony artykułu, rozprawy lub artykułu polemicznego: z lewej strony
u góry imię (w pełnym brzmieniu) i nazwisko autora oraz nazwę instytucji, w której autor
pracuje (afiliacja). Poniżej na osi tytuł. Wszystkie elementy powinny być podane pismem
tekstowym, bez użycia wersalików.
Inne rodzaje tekstów i ich układ:
a) recenzje – nad tekstem należy zamieścić nagłówek: imię (w pełnym brzmieniu) i nazwisko autora recenzowanej pracy, pełny tytuł (pisany kursywą) według strony tytułowej, miejsce i rok wydania, nazwę wydawnictwa, liczbę stron i inne informacje
(np. nazwę serii wydawniczej). W przypadku gdy recenzja dotyczy pracy zbiorowej
lub wydania źródłowego, po tytule należy podać pełne imiona i nazwiska redaktorów lub wydawców, a jeśli praca jest wielotomowa – liczbę tomów lub części stosując numerację arabską. W nagłówkach stosujemy skróty w języku pracy recenzowanej. Pod tekstem recenzji należy zamieścić imię (w pełnym brzmieniu) i nazwisko
autora oraz nazwę instytucji, w której autor pracuje (afiliacja).
b) w nekrologach lub biogramach: z lewej strony u góry imię (w pełnym brzmieniu)
i nazwisko autora oraz nazwę placówki, z której pochodzi praca (afiliacja), a w tytule
imię (w pełnym brzmieniu) i nazwisko osoby, której dotyczy tekst, pod nim w nawiasach dokładne daty życia.
Tytuły dzieł lub dokumentów:
a) rękopisy: oryginalne tytuły i incipity dokumentów, referatów itp. należy ujmować
w cudzysłów; tytuły nadane przez autora – bez cudzysłowu,
b) druki: tytuły dzieł i dokumentów należy pisać kursywą, tytuły rozdziałów lub fragmentów dzieł i dokumentów z użyciem cudzysłowu, tytuły domyślne albo powszechnie stosowane określenia tytułowe – duża literą, bez cudzysłowu i wyróżnień, np. Konstytucja 3 Maja.
Cytaty:
a) źródła należy cytować wyłącznie w języku oryginału. W odniesieniu do słowiańskiej
cyrylicy należy stosować transliterację stosownie do międzynarodowej normy
ISO 9:1995,
b) cytowanych fragmentów tekstów źródłowych nie należy poprzedzać ani kończyć
trzema kropkami,
c) konieczne opuszczenia w cytowanych tekstach należy zaznaczać trzema kropkami
ujętymi
w nawias kwadratowy: [...].
Pisownia imion i nazwisk:
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w odniesieniu do imion i nazwisk należy stosować oryginalną pisownię w ojczystych językach osób wymienianych w tekście, zaś w odniesieniu do imion i nazwisk
słowiańskich pisanych w oryginale cyrylicą stosujemy transliterację zgodnie z normą międzynarodową (vide supra). Przedstawiona zasada nie dotyczy osób powszechnie znanych, np. Cyceron, Szekspir, a także osób panujących i świętych,
b) w odniesieniu do osób wymienianych w tekście po raz pierwszy ich imię (imiona)
i nazwiska należy przytoczyć w pełnym brzmieniu; w pozostałych przypadkach –
inicjał (inicjały) imienia (imion) i nazwisko, zaś w przypadku postaci powszechnie
znanych (np. Kościuszko) – tylko nazwisko,
c) w opisach bibliograficznych wystarczy uwzględnić jedynie inicjał imienia i nazwisko,
d) w odniesieniu do osób wymienianych w recenzjach lub sprawozdaniach pomija się
ich tytuły naukowe i zawodowe. Zasada powyższa nie dotyczy nekrologów,
e) w nekrologach zaimki osobowe odnoszące się do osoby zmarłej piszemy dużą literą,
f)
w recenzjach i sprawozdaniach rzeczownik „Autor” piszemy zawsze dużą literą jeśli
odnosi się do autora recenzowanej pracy.
Daty, określenia czasu, liczebniki, skróty:
a) w tekstach należy stosować powszechnie przyjęte skróty,
b) daty zamieszczane w tekście:
nazwy miesięcy słownie, np. 9 maja 1945 r.,
w odniesieniu do różnych kalendarzy, np. 17/27 września 1629 r.; 29 III/10 IV
1871 r.,
oznaczenie okresów od do, np. 20-30 maja 2000 r.; 30 maja – 15 czerwca 2001 r.,
w przypadku dat wtrąconych i ujętych w nawias miesiąc podajemy stosując
cyfrę rzymską, a na końcu nie zamieszczamy skrótu r., np. (29 XI 1830),
w przypisach daty oznaczamy: miesiąc cyfrą rzymską, np. 1 III 1946 – zasada
ta nie dotyczy cytatów,
gdy nie znamy daty dziennej, nazwę miesiąca piszemy słownie, np. w lipcu
1900 r.,
c) pisownia określeń typu „wiek”, „rok”:
jeśli przed – stosujemy formę rozwiniętą, np. w roku 1939, w wieku XVI,
jeśli po – forma skrócona, np. w 1939 r., w XVI w.
d) w określeniach typu „w pierwszej (drugiej) połowie” lub „lata trzydzieste” nie używamy cyfr,
e) pisownia liczebników w zapisach cyfrowych:
rzędy wielkości oddzielamy spacją, np. 1 347, 12 487, 341 962 itp.,
z użyciem skrótów, np. tys., mln, mld.
Przypisy:
a) przypisy tzw. dolne umieszczamy na dole strony w numeracji ciągłej, a przypisy
tzw. końcowe umieszczamy po tekście,
b) numery przypisów sporządzamy w górnej frakcji, bez nawiasów, kropek, w wierszu
z wcięciem akapitowym,
c) odsyłacze do przypisów w tekście zamieszczamy w górnej frakcji. Jeśli następuje
zbieg odsyłacza z przecinkiem, kropką, średnikiem lub innym znakiem przestankowym, a także w przypadku zakończenia zdania – przed tymi znakami (za wyjątkiem
skrótów),
d) stosowanie skrótów – analogicznie, jak w tekście. Używamy ponadto skrótów konwencjonalnych polskich, np. tenże, taż, tamże, dz. cyt.; inne skróty (np. przyjęte
w opracowaniach historycznych) są dopuszczalne pod warunkiem, że będą objaśnione przy pierwszym zastosowaniu.
a)

7.

8.
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Opisy bibliograficzne:
a) czasopisma: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł tekstu (najlepiej kursywą), tytuł
czasopisma w cudzysłowie, rocznik, rok wydania, numer lub zeszyt, strony – cyframi
arabskimi,
b) serie wydawnicze:
tytuły zależne: tytuł serii (kursywą), numer tomu (cyfra arabska), tytuł tomu
(kursywa), numer woluminu lub zeszytu (cyfra arabska), miejsce i rok wydania,
strona/y/,
tytuły niezależne: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł (kursywa), miejsce
i rok wydania, nazwa serii i numer tomu, strona/y/. W odniesieniu do prac
zbiorowych po tytule stawiamy przecinek, a po nim znak [w:] (może być bez
nawiasów), tytuł opracowania zbiorowego (kursywa) oraz inicjał imienia
i nazwisko redaktora,
c) teksty w wydawnictwach ciągłych mających charakter wydawnictw zbiorowych należy traktować jak artykuły w czasopismach. Natomiast jeśli dana publikacja ukazała się jako jeden tom lub zeszyt wydawnictwa ciągłego, to stosujemy opis: inicjał
imienia i nazwisko autora, tytuł (kursywa), miejsce i rok wydania, tytuł wydawnictwa ciągłego w cudzysłowie, tom (zeszyt) itp.,
d) należy stosować polskie określenia skrótowe, jak np. wyd., oprac., red. (nigdy: pod red.),
e) opisy bibliograficzne wtrącone do tekstu lub wywodu w przypisie ujmujemy w nawias
okrągły,
f)
po incipitach prac wielokrotnie cytowanych dopuszcza się pominięcie trzech kropek,
g) opisy archiwaliów i rękopisów należy modernizować stosownie do: 1) Instrukcji
wydawniczej dla średniowiecznych źródeł historycznych. Kraków 1925 i 2) Instrukcji
wydawniczej dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku. Wrocław 1953,
h) opisy starodruków nie podlegają modernizacji.
10. Tabele i materiały ilustracyjne (rysunki, wykresy, mapy, fotografie) należy opatrzyć
kolejnymi numerami (cyfry arabskie), zgodnie z kolejnością ich omawiania w pracy.
Wielkość tabel nie powinna przekraczać docelowego formatu B5. Tytuł powinien znajdować się nad tabelą. Pod tabelą należy podać informacje identyfikujące dokument,
z którego zaczerpnięto dane, a w przypadku tabeli zawierającej wyniki badań autora pracy
– sformułowanie: „obliczenia własne autora”. Podpisy oraz numery materiałów ilustracyjnych należy umieścić pod nimi. Sporządzając rysunki, wykresy i mapy należy wziąć
pod uwagę fakt, że będą one drukowane w wersji czarno-białej.

