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WSTĘP 

Wydanie „Bramy na Wschód 2021” to wydanie szczególne. Ostanie w cyklu 
funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Białymstoku 
2019-2021. To też wydanie pandemiczne. Rok 2021 upłynął nam na działalności 
online. To do sieci musieliśmy przenieść debaty, seminaria, wykłady, spotkania. To 
nie jest tak, że nie wyszło nam na dobre. Mogliśmy rozszerzyć działalność, zapro-
sić na spotkania gości, którzy nie przyjechaliby w stacjonarnym trybie do Białego-
stoku – bo za daleko, trudno od strony organizacyjnej.  

Tegoroczna „Brama” stanowi przegląd wybranych naszych aktywności. Zebra-
ne relacje i transkrypcje tego, co działo się w sieci. To prawdziwy kramik różnorod-
ności, choć przemyślany kompozycyjnie, stanowiący kontynuację koncepcji, którą 
realizowały poprzednie numery rocznika. Znajdziemy tu część historyczną, będącą 
wypadkową obchodzonych w 2021 roku rocznic Uchwalenia Konstytucji Marco-
wej, Konstytucji 3 Maja, wybuchu III powstania śląskiego czy wprowadzenia stanu 
wojennego. Nad historią tych wydarzeń pochylają się w debatach i seminariach 
nasi eksperci – Mariusz Olczak, dyrektor Archiwum Akt Nowych, dr Marek Kietliń-
ski, dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku, prof. Krzysztof Buchowski, 
lituanista związany z Uniwersytetem w Białymstoku, dr Michał Kulecki – historyk z 
Archiwum Głównego Akt Dawnych czy Halina Bieda, wieloletnia dyrektor Muzeum 
Powstań Śląskich w Świętochłowicach. 

Nie zabrakło też w tegorocznym numerze akcentów z regionu. Przywołujemy 
zapisy debaty poświęconej fenomenowi kina krótkometrażowego i Festiwalowi 
Żubroffka, fenomenowi ostatnich lat, który do Białegostoku ściąga najlepszych w 
Europie i Polsce twórców krótkiego metrażu. 

Marek Konarzewski profesor biologii na Uniwersytecie w Białymstoku i eks-
pert Polskiego Komitetu do spraw UNESCO w zakresie ochrony Puszczy Białowie-
skiej podzielił się refleksją na temat zasad ochrony Puszczy Białowieskiej i zmian 
klimatycznych rzutujących na ekosystem puszczański. Wspólnie obejdziemy też 
jubileusz  supraskiego Teatru „Wierszalin” uznanego za Podlaską Markę Roku Wo-
jewództwa Podlaskiego i cenioną w Europie formację teatralną, nagradzaną licz-
nymi nagrodami festiwalowymi. 

Zapraszamy również na spotkanie z nauczycielami polskich szkół społecznych 
na Białorusi, które udało nam się zrealizować tuż przed aresztowaniem liderki 
Związku Polaków na Białorusi – Andżeliki Borys. Perspektywę szkolnictwa społecz-
nego na Białorusi zderzyliśmy z refleksją nauczycieli ze szkół polskich i organizacji 
polonijnych na Litwie i Łotwie. 

Szczególną propozycją jest również zapis debaty studentów polskich i zagra-
nicznych uczelni, którzy uczestniczyli w europejskim programie wymiany Erasmus. 
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Młodzi, w polskojęzycznej i angielskojęzycznej odsłonie dyskusji rozmawiali o 
kształcie edukacji europejskiej i kryteriach, którymi się kierują, wybierając swoją 
ścieżkę kariery. Zaprezentowana debata wpisała się w ogólnoeuropejskie forum 
wymiany myśli młodych ludzi, na którym dyskutuje się na temat przyszłości Euro-
py.  

Osobne miejsce poświęciliśmy tekstom, tworzącym cykl „Polacy światu”. Znaj-
dziemy tu ciekawe i w pewnym sensie pionierskie opowieści o wywodzących się z 
Podlasia Albercie Sabinie, twórcy szczepionki polio urodzonym w Białymstoku, 
Józefie Kosackim urodzonym w Łapach twórcy pierwszego wykrywacza metalu 
zwanego w terminologii wojskowej Polish Mine Detector czy Piotr Lebiedziński z 
Sokółki, twórcy aparatu do rejestracji odkształceń szyn kolejowych i wielu narzę-
dzi i urządzeń fotograficznych, bez których rozwój fotografii cyfrowej byłby nie-
możliwy. 

Cykl dopełniają równie szkice poświęcone syberyjskim karierom Polaków – 
Konstantego Rudzkiego i Józefa Adamowskiego również wywodzących się z Podla-
sia, a także legendarnego Alfonsa Koziełł – Poklewskiego, prawdziwego króla biz-
nesu syberyjskiego. 

Całość „Bramy” zamykają dwa szkice poświęcone historii i współczesnemu 
życiu Polaków mieszkających poza Polską – w Czechach na Zaolziu i w Kirgistanie. 
Są dopełnieniem rozmowy z Dariuszem Piotrem Bonisławskim, prezesem Stowa-
rzyszenia „Wspólnota Polska” obchodzącego jubileusz 30-lecia istnienia. Rozmo-
wę poświęciliśmy roli organizacji pozarządowych i Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska” we wspieraniu Polaków i Polonii rozproszonych po świecie. 

 
Życzę miłej lektury, 

Anna Kietlińska 
Redaktor „Bramy” i konsultant RODM-u w Białymstoku 
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Konstytucja 3 Maja uchwalona w 1791 roku w trakcie trwania Sejmu Czteroletnie-
go była aktem o wielkim znaczeniu dziejowym. Wszystkie akty dziejowe, które pojawiły 
się później, nawiązywały do spuścizny Konstytucji 3 Maja. W 230. rocznicę uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja we współpracy z Archiwum Państwowym w Białymstoku zorganizo-
wana została debata ekspertów. Wzięli w niej udział dr Michał Kulecki, kierownik Oddzia-
łu I Akt Staropolskich w Archiwum Głównym Akt Dawnych, dr hab. Krzysztof Buchowski, 
wykładowca Uniwersytetu w Białymstoku, specjalista w zakresie stosunków polsko-
litewskich oraz dr Marek Kietliński, dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku 
jako moderator. 

 
Michał Kulecki: Jeżeli chodzi o kwestię zmiany ustroju państwowego w Rzeczypo-

spolitej, to nie ulegało wątpliwości, że już w 1788 roku późną wiosną, gdy cesarzowa Kata-
rzyna II wyraziła zgodę na zwołanie Sejmu i co więcej wyraziła zgodę na to, żeby sejm był 
wolny, muszą nastąpić, mniej lub bardziej dogłębne zmiany ustroju Rzeczypospolitej. I 
zmiany te zaczęto wprowadzać praktycznie od razu po rozpoczęciu 6 października 1788 
roku obrad sejmowych, ponieważ Sejm udało się bez większych problemów skonfedero-
wać. Skonfederować, czyli usunąć groźbę zerwania Sejmu, bo o ile już w stosunku do tak 
zwanych materii ekonomicznych liberum veto nie obowiązywało, to nie zniesiono go w 
stosunku do problemów o charakterze politycznym. Następnie zaczęto, w sposób być może 
nie do końca świadomy, wyzwalać się spod jarzma traktatu gwarancyjnego poprzez podpo-
rządkowanie Sejmowi poszczególnych departamentów Rady Nieustającej, zwłaszcza depar-
tamentu wojskowego, departamentu spraw cudzoziemskich. Następnie w styczniu 1789 
roku dokonano niejako zamachu ostatecznego. Nieformalnie wypowiedziano traktat gwa-
rancyjny, ponieważ zniesiono Radę Nieustającą. Była to zasadnicza zmiana w stosunku do 
ustroju, który formalnie gwarantowała Rosja, a przy jej udziale również i inne państwa. 
Wtedy już nie ulegało wątpliwości, że trzeba unowocześnić, a na pewno głęboko zmienić 
ustrój państwa, stopniowo poprzez stworzenie deputacji do formy rządu, poprzez różnego 
rodzaju projekty, w dużej mierze autorstwa Ignacego Potockiego. Te projekty nie zyskały 
aprobaty większości sejmowej i ja się temu osobiście nie dziwię, bo Potocki sformułował 
projekt za długi, znacznie dłuższy niż dzisiejsze konstytucje, a poza tym proponował tak 
absurdalne i mało związane z rzeczywistością rozwiązania, jak pomysł ożenienia sześćdzie-
sięcioletniego króla Stanisława Augusta z księżniczką pruską. Wtedy już w innej sytuacji w 
formalnie obowiązującym sojuszu polsko-pruskim przygotowano w gronie zaufanych, któ-
rym przewodzili Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj, przy czynnym i bardzo ważnym udziale króla, 
projekt ustawy rządowej, którą postanowiono wnieść pod obrady, które po przerwie wiel-

Gdzie szukać korzeni polskiej tolerancji religijnej i kulturowej?  

(230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja) 

– debata ekspertów 

Historia Polski z perspektywy obchodów rocznicowych 
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kanocnej przyspieszono i wznowiono 3 maja 1791 roku. Posiedzenie zaczęło się od infor-
macji króla, który przedstawiał (tu jest jeszcze problem, na ile zgodnie z prawdą), że mocar-
stwa sąsiednie snują wrogie plany w stosunku do Rzeczypospolitej i że jedynym remedium 
na te plany jest uchwalenie projektu ustawy rządowej. W tym momencie Antoni Siarczyń-
ski, sekretarz sejmowy, wstał, wziął do ręki egzemplarz, który znajduje się do dziś w Archi-
wum Głównym Akt Dawnych w zespole Archiwum Sejmu Czteroletniego i zaczął czytać. I 
tak by się przedstawiała historia w dużym skrócie, bo nie ulega wątpliwości, że Sejm jako 
najwyższa władza Rzeczypospolitej zajmował się dokładnie wszystkim, od konstytucji pry-
watnych aż poprzez nobilitacje, do tak ważnej konstytucji jak prawo o miastach, czyli usta-
wy znanej dzisiaj pod nazwą „Miasta nasze królewskie”.  

Marek Kietliński: Co wnosiła Konstytucja 3 Maja, co zmieniła w dotychczasowym 
ustroju Rzeczypospolitej? Szczególnie chciałbym dopytać o zapis dotyczący likwidacji 
urzędów oddzielnych dla Księstwa Litewskiego i dla Rzeczypospolitej i unifikację, którą to 
za sobą pociągało. Pamiętajmy, że Rzeczpospolita Obojga Narodów istniała przez długi 
okres. Od unii w Krewie, poprzez unię lubelską 1569 roku. Przez ten okres system spraw-
dzał się.  

Krzysztof Buchowski: Bardzo dużo można by mówić o postanowieniach samej kon-
stytucji. Myślę, że na potrzeby naszego dzisiejszego spotkania warto by zaakcentować, że 
konstytucja unowocześniała ustrój Rzeczypospolitej w stopniu decydującym. Pojawiło się 
nowe państwo inaczej postrzegane, inaczej traktowane od tej pory. Skoncentrujmy się 
raczej na wątku wzajemnych relacji Litwy i Korony. Ta sprawa była mocno dyskusyjna i w 
tamtych czasach, i w literaturze, i do dzisiaj wzbudza kontrowersje, a nawet emocje. Jak 
miał wyglądać stosunek wzajemny Korony i Litwy od uchwalenia Konstytucji 3 Maja? Takie 
potoczne wyobrażenie i potoczna interpretacja, która przez wiele lat obowiązywała, poka-
zują, że oto stworzono państwo jednolite. Unia odejść miała do historii, a Korona i Litwa 
znaleźć się w jednym organizmie państwowym, pod jedną nazwą Rzeczypospolitej.  

W gruncie rzeczy kres tego dualizmu, który od unii lubelskiej funkcjonował, miał 
nastąpić. Kilka miesięcy później w październiku 1791 roku nastąpiło podpisanie jeszcze 
jednego aktu, który, jak twierdzą jedni, doprecyzowywał niektóre kwestie, interpretował 
wzajemne relacje polsko-litewskie, i w niektórych sprawach ten wzajemny stosunek uści-
ślał. Było to tzw. zaręczenie wzajemne obydwu narodów. W tym zaręczeniu ustalono mię-
dzy innymi: równe traktowanie Litwy i Korony, jednakową liczbę urzędników po jednej i po 
drugiej stronie, uregulowano kwestie skarbowe - skarb litewski miał pozostawać na Litwie. 
Długie lata, jeszcze nawet w XX wieku, wybitni historycy pochylający się nad kwestią wza-
jemnych relacji polsko-litewskich po uchwaleniu konstytucji i wzajemnego zaręczenia, przy-
chylali się do interpretacji, że od tego momentu państwo przybrało nowoczesną, oświece-
niową formę jednolitego organizmu, zaś zaręczenie bagatelizowali w dużej mierze. Pomi-
jam fakt, że wkrótce konstytucja stała się bezprzedmiotowa, bo Rzeczpospolita przestała 
istnieć. Stosunkowo niedawno badacz prawa Wielkiego Księstwa Litewskiego, wybitny hi-
storyk profesor Juliusz Bardach zaproponował nieco inne spojrzenie na zaręczenie wzajem-
ne. Stwierdził, a jest to moim zdaniem dosyć przekonujące twierdzenie, że w gruncie rzeczy 
Rzeczpospolita miała zachowywać ten swój unikalny charakter państwa federacyjnego czy 
też konfederacyjnego. Na dobrą sprawę nie zlikwidowano tej odrębności, może tylko ją 
inaczej zaakcentowano. Bardach bardziej zwrócił uwagę na to, że tę tradycję federacyjną 
podtrzymywano. Litwini konstytucję poparli. Oczywiście Litwini w ówczesnym rozumieniu 
tego pojęcia. I w jakimś sensie zyskali dowartościowanie tego, że Litwa pozostała składową 
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częścią Rzeczypospolitej. Co prawda w innej formie rzeczypospolitej, ale łączność polsko-
litewska została zachowana i to chyba nadal na zasadzie federacji.  

MK: Konstytucja znosiła „liberum veto”, znosiła wolną elekcję, pozbawiała 
szlachtę nieosiadłą, tzw. gołotę, praw, ale też wnosiła nowe prawa dla mieszczan, objęła 
chłopów opieką królewską, państwową. Nastąpił też trójpodział władzy. Czy możemy 
przybliżyć te problemy i ocenić, jak rzutowały one na przyszłość?  

MiK: Chciałbym zacząć od dodania paru uwag do wypowiedzi profesora Buchow-
skiego. Król jest jeden, ale król oczywiście w tytulaturze jest Królem Polski i Wielkim Księ-
ciem Litewskim. To nie znika. Następnie rząd jako Straż Praw jest jeden, obsadzany kolej-
no, przynajmniej w założeniu, przez poszczególnych ministrów zarówno koronnych, jak i 
litewskich. Przypomnę, że resort spraw zagranicznych, czy jak wtedy mówiono „interesów 
cudzoziemskich”, objął podkanclerzy litewski Joachim Chreptowicz. Natomiast tak zwane 
„wielkie komisje” to znaczy: komisja policji, komisja wojskowa i komisja skarbowa, oficjal-
nie nazywały się np. Komisja Policji Obojga Narodów. To nadal były dwa narody a nie je-
den. Można śmiało powiedzieć, że oba narody zespolono bardziej trwale niż w założeniu 
unii przez ponad 200 lat.  

Jeżeli chodzi o kwestię „liberum veto” i wolnej elekcji to były to kwestie fundamen-
talne. W ten sposób wywracano niejako podstawowy filar funkcjonowania poprzedniej 
Rzeczypospolitej. Od 1572 roku, od śmierci Zygmunta Augusta, od tej pierwszej prawdzi-
wie wolnej elekcji i kolejno tron był elekcyjny. W myśl Konstytucji tron stawał się tronem 
dziedzicznym. Co więcej, wskazano, kto ma ten tron odziedziczyć. Przypomnę, że przedsta-
wiciele Sejmu oddalili się do Pałacu Saskiego i reprezentantom elektora saskiego złożyli 
uszanowanie jako reprezentantom przyszłego monarchy. To, że to się nie sprawdziło i nie 
weszło w życie, stanowi inny problem. Zniesienie „liberum veto” było też podstawową 
zmianą w pojmowaniu demokracji. Podstawową, bo dotychczas liczyła się jednomyślność, 
którą można było niejako uzgodnić, jak w owym czasie mówiono „utrzeć”, żeby zrobić 
kompromis. Teraz, być może pod wpływem kilkuletniego funkcjonowania regularnych 
głosowań większościowych, postanowiono definitywnie z tym zerwać. Ważne było prawo o 
sejmikach, gdzie rzeczywiście szlachtę nieposesjonarną zwaną od XVI wieku gołotą pozba-
wiono rzeczywistego wpływu politycznego na kształt państwa i Sejmu, co też miało duże 
znaczenie. Odtąd Sejm bardziej przypominał parlament Królestwa Wielkiej Brytanii. Dla 
mieszczan sprawą podstawową był fakt możliwości nabywania dóbr ziemskich czy urzę-
dów, czyli udziału w sprawowaniu władzy, co oczywiście dotyczyło miast królewskich. Poza 
tym prawem pozostawała cała rzesza miast prywatnych. Natomiast mieszczanie z miast 
królewskich otrzymali możliwość zaistnienia politycznego poprzez nabywanie dóbr ziem-
skich, poprzez piastowanie urzędów, a przede wszystkim, co może było najłatwiejsze, po-
przez karierę wojskową, poprzez osiąganie stopni oficerskich. Ważny element dotyczył 
chłopów, którym przynajmniej formalnie obiecano opiekę państwa. I to, co już tutaj zosta-
ło wspomniane, trójpodział władzy. I to już jest właściwie wejście z ideologią oświecenia, 
że mamy władzę ustawodawczą, czyli Sejm i stopień niżej sejmiki, że mamy władzę wyko-
nawczą, czyli króla, Straż Praw a także komisje porządkowe cywilno-wojskowe, które czę-
sto uważa się za taki pierwszy, w miarę sprawny organ władzy na szczeblu lokalnym i wła-
dzę sądowniczą, której aż tak akurat nie zmieniono. Te sądy funkcjonowały już wcześniej, 
ale oficjalnie zagwarantowano, że sądy są niezawisłe.  

MK: Teraz pytanie do profesora Krzysztofa Buchowskiego. Konstytucja miała 
dosyć krótki żywot, bo zakończyła się targowicą i wojną polsko-rosyjską, a później kolej-
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nym rozbiorem i tym, że Rzeczpospolita przestała istnieć. Czy możemy przybliżyć ten te-
mat? A po drugie, czy później już w XX wieku państwo litewskie nawiązywało do Konsty-
tucji 3 Maja? 

KB: Na początku trzeba powiedzieć, że 3 maja to data kojarząca się z czymś rado-
snym, świętem, natomiast ciąg dalszy był już raczej smutny. Za konstytucję wznoszono 
toasty i cieszono się nią nie tylko w Polsce. Sporą popularnością cieszyła się chociażby we 
Francji rewolucyjnej. Ale niestety, przeciwników miała równie wielu także w samej Rzeczy-
pospolitej, bardzo wielkich i majętnych, mających oparcie w Rosji niezainteresowanej re-
formą i zmianami w takim duchu, jaki ta konstytucja wprowadzała. Stąd konfederacja tar-
gowicka, stąd wsparcie, jakie tej konfederacji udzieliła Rosja i wreszcie wojno polsko-
rosyjska 1792 roku. Wojna, która mimo jakichś taktycznych sukcesów nie mogła zakończyć 
się powodzeniem. Ostatecznie przecież sam król Stanisław August Poniatowski do targowi-
cy przystąpił, oficjalnie targowiczanie objęli władzę i rozpoczął się okres agonii Rzeczypo-
spolitej, kolejny rozbiór i wreszcie insurekcja kościuszkowska w 1794 roku. Tak czy inaczej 
insurekcja rządząca się swoimi prawami, mająca swoją dynamikę i dramaturgię niestety nie 
zakończyła się sukcesem. Wojska rosyjskie ponownie wkraczają, Warszawa zostaje zdobyta, 
Kościuszko w niewoli. Następuje III rozbiór.  

Jeżeli chodzi o recepcję litewską, to wspominałem przed chwilą, że ówcześni Litwi-
ni, Litwini XVIII wieczni, ci mówiący po polsku, konstytucję w zasadzie popierali w takim 
samym stopniu, jak czynili to koroniarze. I przeciwników konstytucji wśród ówczesnych 
Litwinów nie brakowało. Natomiast rzeczywiście doskonale wiemy, że jak wykonamy taki 
skok do wieku XX, to dwudziestowieczna Litwa była już zupełnie inna. I w sensie narodo-
wym, i w sensie politycznym. Ona odwoływała się do dziedzictwa, ale także do dziedzictwa 
Rzeczypospolitej, chociażby z racji swoich pretensji terytorialnych, do terenów Wielkiego 
Księstwa Litewskiego. I można powiedzieć, że stosunek tej dwudziestowiecznej Litwy do 
Rzeczypospolitej był ambiwalentny. Z jednej strony czerpano z tradycji Wielkiego Księstwa 
Litewskiego, co mogłoby świadczyć o odrębności litewskiej, o tym, że Litwa była tym pod-
miotem w Rzeczypospolitej. I to podkreślano bardzo mocno. Bohaterem stał się, to z wcze-
śniejszej historii, Janusz Radziwiłł, który na swój sposób w okresie potopu odrębność Litwy 
akcentował. Stąd, jeśli chodzi o dorobek Konstytucji 3 Maja, w tej dwudziestowiecznej Li-
twie raczej go nie doceniano. Przede wszystkim z tego powodu, iż dostrzegano tam tenden-
cje zacieśniania związku państwowego, czy stworzenie wręcz jednolitego organizmu pań-
stwowego. W tej interpretacji litewskiej dwudziestowiecznej, propagowano w dwudziesto-
leciu międzywojennym, a jeszcze nawet w czasach sowieckich, że konstytucja była wyra-
zem końca odrębności Litwy. I co za tym idzie, z litewskiej strony nie zasługiwała na szacu-
nek, poparcie, na upamiętnienie. Jeśli już o niej pisano, to tylko w takich kategoriach, iż 
pieczętowała koniec Litwy, koniec jej odrębności w Rzeczypospolitej. I tak naprawdę współ-
czesność, nasze czasy, jeżeli chodzi o litewskie patrzenie na konstytucję, prowadzą do pew-
nego przewartościowania. Od kilkunastu lat obserwujemy na Litwie taki renesans patrzenia 
na konstytucję, myślenia o niej, interpretowania jej. To się na Litwie zaczęło od profesora 
Edvardasa Gudavičiusa, przez prof. Alfredasa Bumblauskasa, po współczesnych działaczy 
politycznych, którzy doprowadzili do tego, że rok 2021 został ogłoszony na Litwie rokiem 
Konstytucji 3 Maja. I ostatnio odbywa się on na Litwie, niestety my Polacy nie możemy tego 
skonsumować z powodów pandemicznych. Wystawa dotycząca Konstytucji 3 Maja, która 
peregrynuje właśnie po Litwie podobno cieszy się dużym zainteresowaniem. Myślę, że 
współcześni Litwini oswajają się już z konstytucją i jej dorobkiem. I z tym, że to jednak też 
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część ich historii, także współczesnej historii.   
MK: Pan doktor Kulecki pracuje w bardzo szacownej instytucji Archiwum Głów-

nym Akt Dawnych, gdzie przechowywane są trzy unikatowe oryginalne egzemplarze 
Konstytucji 3 Maja. Konstytucja też bardzo ciekawie była zbudowana i napisana. Czy 
mógłby nam Pan przybliżyć, jaka jest treść tej konstytucji, jak ona była sporządzona? 

MiK: Najpierw trzeba pamiętać, że my mamy kilka egzemplarzy oryginalnych Kon-
stytucji. Chciałbym nawiązać do tego, że jesienią pożyczymy jeden egzemplarz stronie 
litewskiej i będzie prezentowany on na odbudowanym w związku z tysiącleciem Litwy 
zamku w Wilnie. Mamy jeszcze ten egzemplarz, który jest niejako ostatnią redakcją. Pisa-
ny był w sposób charakterystyczny, gdzie tylko po jednej stronie jest tekst, ale ten tekst 
nazywa się już „ustawa rządowa”, ma preambułę, artykuły - wszystkie 11 artykułów, a na 
koniec deklarację stanów zgromadzonych. I jest to tekst, który, jak należy przypuszczać, 
dosłownie 3 maja rano, jeszcze przed rozpoczęciem obrad, król, Ignacy Potocki, Hugo 
Kołłątaj, Stanisław Małachowski i może jeszcze ktoś, czytali i wprowadzali dosłownie 
ostatnie poprawki. Ten egzemplarz podpisany jest wyłącznie przez Stanisława Małachow-
skiego jako marszałka sejmowego oraz przez Kazimierza Nestora Sapiehę, jako Marszałka 
Konfederacji Litewskiej. Przy czym trzeba pamiętać, że jest to egzemplarz napisany staran-
nie po to, żeby można było z niego w miarę płynnie tekst odczytać. Ale już po przyjęciu 
Konstytucji, 4 maja 1791 roku była przerwa w obradach. Tego dnia zaprzysięgli wierność 
Konstytucji urzędnicy najważniejszych władz, wielkich komisji, oficerowie stacjonujących 
w stolicy jednostek wojskowych. A 5 maja zaczęto się zastanawiać, co zrobić dalej i pod 
dłuższej dyskusji uchwalono, że spisana zostanie konstytucja jeszcze raz w tym kształcie, w 
jakim została uchwalona z tymi ostatnimi poprawkami, ale te nowe, już czystopisowe 
egzemplarze zostaną podpisane już nie tylko przez obu marszałków Małachowskiego i 
Sapiehę, ale przez wszystkich deputatów do konstytucji. Przypomnę tu, że w dawnych 
sejmach Rzeczypospolitej, funkcjonowała deputacja do konstytucji, która w bardzo ogól-
nych zarysach przypominała swoją rolą prace komisji konstytucyjnej Sejmu. I owi deputaci 
się podpisali z przewodniczącym tej deputacji, biskupem inflanckim Józefem Kosakowskim 
na czele. Nie muszę przypominać, że biskup był zaprzysięgłym wrogiem wszelkich zmian i 
wiadomo, jaką opinią się cieszył w Rzeczypospolitej i co za to spotkało go w początkach 
insurekcji kościuszkowskiej w Warszawie. Tych egzemplarzy było zapewne około 20, może 
więcej. Nie wiemy dokładnie. My mamy w tej chwili dwa egzemplarze. Pierwszy, który być 
może jest najważniejszy. Przed trzydziestu laty Jerzy Kowecki, kiedy wydawał na rocznicę 
dwustulecia uchwalenia konstytucji jej tekst, to uznał za najważniejszy egzemplarz, który 
był w Straży Praw i który następnie król zabrał niejako do siebie. To egzemplarz wywiezio-
ny do Petersburga, razem z innymi materiałami osiemnastowiecznymi dołączony w spo-
sób sztuczny do ksiąg Kancelarii Wielkiego Księstwa Litewskiego, czyli do Metryki Litew-
skiej, następnie zwrócony po traktacie ryskim i umieszczony w Archiwum Głównym Akt 
Dawnych w zespole archiwalnym, który nazywa się tak zwaną Metryką Litewską. Tak on 
się nazywa, ponieważ postanowiono pozostawić ślad jego powiązania z prawdziwą Metry-
ką Litewską, ale żeby podkreślić, że to nie jest prawdziwa Metryka Litewska tylko bardzo 
różne materiały począwszy od XVI wieku aż do końca istnienia Rzeczypospolitej używa się 
terminu „tak zwana Metryka Litewska”. Drugi egzemplarz miał zupełnie inne dzieje, bo 
trafił w ręce Stanisława Ignacego Potockiego, znalazł się następnie w Bibliotece Wilanow-
skiej, w zbiorach Potockich w Wilanowie. Wywieziony później do Krzeszowic, po II wojnie 
światowej znalazł się też w Archiwum Głównym Akt Dawnych, ale w zespole o nazwie 
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Archiwum Publiczne Potockich. Trzeba też pamiętać o jednej rzeczy, o której czasem też się 
zapomina. To są piękne egzemplarze rękopiśmienne. Ale one nie mają jeszcze de facto 
żadnej mocy prawnej. Żeby uchwalona przez Sejm Czteroletni konstytucja czy jakakolwiek 
ustawa rządowa, nobilitacja czy cokolwiek innego, nabrała mocy prawnej, trzeba było 
pójść, przejść przez parę sal sejmowych, przez parę sal na zamku i udać się do Kancelarii 
Grodu Warszawskiego i tam oficjalnie wpisać ją do Akt Ziemi i Grodu Warszawskiego. Nie-
stety, ten oryginalny wpis uległ zniszczeniu w 1944 roku, ale na jego podstawie drukowano 
wypisy z tychże akt pod datą 5 maja 1791 roku, zawierające pełen tekst konstytucji z pod-
pisami. Podpisem Adama Skulskiego pisarza grodzkiego i ziemskiego warszawskiego oraz 
pieczęcią Grodu Warszawskiego. Te wypisy były rozsyłane po grodach zarówno w Koronie, 
jak i w Wielkim Księstwie Litewskim i dopiero te wypisy dawały ustawie rządowej moc 
powszechnie obowiązującego prawa. W tej chwili mamy takie egzemplarze, niektóre opa-
trzone pieczęcią, niektóre tylko takie czyste. Mamy je w Archiwum Sejmu Czteroletniego, 
mamy w Tak Zwanej Metryce Litewskiej, nie ma ich w większości Akt Ziemskich i Grodz-
kich. Ale tu muszę powiedzieć, że koleżanka pani Urszula Kacperczyk, która postanowiła się 
tym problemem niedawno zająć, przeszukała księgi z tych grodów, które znalazły się w 
zaborze pruskim, ponieważ na terenie, którym stała się po II rozbiorze Rzeczpospolita, 
konfederacja targowicka zarządziła przekazanie i usunięcie z akt urzędowych aktu Konsty-
tucji 3 Maja oraz wszystkich innych akt Sejmu Czteroletniego. Władz pruskich to nie intere-
sowało i w księgach grodzkich taki egzemplarz się znajduje. I to jest też egzemplarz, który 
można i należy uznać, za egzemplarz niejako oryginalny, tylko, że już nie egzemplarz ręko-
piśmienny, a oryginalny drukowany egzemplarz konstytucji. Przy czym te egzemplarze 
rękopiśmienne są dostępne w tej chwili powszechnie w Internecie, przede wszystkim na 
stronie Archiwum Głównego Akt Dawnych. Natomiast raz do roku pokazywaliśmy je wła-
śnie w dniu 3 maja razem z innymi dokumentami związanymi z Sejmem Czteroletnim. Fre-
kwencja była zazwyczaj stosunkowo duża. W zeszłym roku była pandemia, zatem nic nie 
mogliśmy zorganizować, ale przed dwoma laty przyszło ponad 1000 osób. Ludzie stali w 
kolejce, żeby obejrzeć egzemplarz oryginalny.    

MK: To, co Pan powiedział, świadczy o tym, że jednak zainteresowanie historią 
jest. I dobrze, że jako historycy i archiwiści popularyzujemy wiedzę o tych wydarzeniach. 
Na zakończenie chciałbym, żeby panowie w kilku zdaniach podsumowali znaczenie Kon-
stytucji 3 Maja dla Polaków. Czy konstytucja miała duży wpływ na to, co się wydarzyło w 
XX wieku, na odrodzoną Rzeczpospolitą, ale i później? Czy rzutowała na cały XX wiek?  

KB: Bardzo kuszące jest zarysowanie takiego scenariusza co by było, gdyby było. Co 
by było, gdyby Konstytucja utrzymała się, gdyby Rzeczpospolita przetrwała? Czy rzeczywi-
ście zadziałałby mechanizm samoreformowania się państwa przewidziany w Konstytucji? 
Historykom pewnie nie wypada tak gdybać. Stało się, jak się stało. Siłą konstytucji stał się 
natomiast jej mit. Mit tego, że była pierwsza. Mit tego, że była owocem trudu reformator-
skiego, że nie została narzucona, tylko wypracowana przez grono wokół króla skupione. O 
ile sam król Stanisław August Poniatowski, obok tej jasnej, miał też ciemną legendę, o tyle 
konstytucja przetrwała w swojej jasnej legendzie, w micie. Często odwoływano się do jej 
pamięci, przywoływano przez cały wiek XIX. Była czymś w rodzaju światełka w tunelu w 
okresie rozbiorowym. Do tego stopnia, że kiedy Rzeczpospolita zmartwychwstała w 1919 
roku, to nie było wątpliwości, że do Konstytucji będzie się odwoływać. Chociaż z przyczyn 
oczywistych w sensie prawnym trudno było do niej nawiązywać, bo rzeczywistość była 
zupełnie inna. Warto wspomnieć, że jednym z pierwszych świąt ustanowionych było świę-
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to Konstytucji. I to było coś, co łączyło II Rzeczpospolitą z I Rzecząpospolitą w sensie symbo-
licznym. Święto zniknęło w czasach PRL-u, bo świętowano 1 a nie 3 maja, flagi nie miały 
prawa zostać na budynkach i milicja bardzo tego pilnowała. I kiedy powstała III Rzeczpospo-
lita nie było wątpliwości, że to święto wróci. 

MK: No tak, chociaż wcześniej „Solidarność” nawiązywała do Konstytucji 3 Maja. 
KB: No tak, ale miało to nieoficjalny charakter. 
MK: W 1981 jeszcze tak. Ale w stanie wojennym ona symbolizowała opór.  
KB: Oczywiście, właśnie do tego zmierzam. III Rzeczpospolita nie miała już wątpli-

wości, do czego nawiązać i że należy to święto przywrócić, bo właśnie Konstytucja 3 Maja i 
dzień 3 maja to było „nasze” święto. Takie, które nie miało żadnego precedensu gdzieś 
indziej, żadnego odniesienia. I chyba w tym, pomijając wszystko inne, w tym siła konstytucji 
tkwi do dzisiaj, w tym micie. To prawda, można dyskutować czy rzeczywiście miała rangę 
„pierwszej w Europie” i czy miała rzeczywiście tak nowoczesny charakter, jak chcielibyśmy. 
To jest temat na dyskusję akademicką. Natomiast, podkreślam, znaczenie tego mitu dla 
Polaków, dla państwa odrodzonego jest chyba nie do przecenienia.  

MiK: Ja od czasu do czasu spotykam się z takimi gdybaniami, że konstytucja niejako 
sprowokowała Rosję do interwencji i przyczyniła się w sposób decydujący do upadku Rze-
czypospolitej. Ale grzechem byłoby i to takim niemożliwym do zmazania, żeby nie podjąć 
próby reformy. To jest raczej gdybanie, ale wydaje mi się, że czas funkcjonowania Rzeczy-
pospolitej w tym dawnym porządku był już niestety policzony. Natomiast chciałbym tutaj 
przypomnieć jeszcze jedną rzecz. W 1916 roku po raz pierwszy obchodzono w Warszawie, 
będącej pod okupacją niemiecką, już nie rosyjską, rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
Była ogromna manifestacja. Wielotysięczny tłum. Zachowane są zdjęcia pokazujące Kra-
kowskie Przedmieście. Zdjęcia zrobiono z Pałacu Staszica. Krakowskie Przedmieście było 
pełne ludzi. Ustawa rządowa, która stała się rzeczywiście Konstytucją 3 Maja i poza history-
kami nikt naprawdę nie używa oficjalnej nazwy, tytułu tej konstytucji, jednej z prawie 500, 
które Sejm Czteroletni uchwalił. Ustawa stała się, właśnie profesor Buchowski to dobrze 
zauważył i ja się pod tym podpisuję, stała się mitem. Stała się mitem założycielskim odro-
dzonej Rzeczypospolitej w 1919 roku i odrodzonej Rzeczypospolitej suwerennej w roku 
1989. 
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Konstytucja marcowa. Zgoda w trudnym czasie  

(100-lecie uchwalenia konstytucji) 
 
 
 
Konstytucja marcowa była ustawą konstytucyjną uchwaloną  17 marca 1921 roku 

przez Sejm Ustawodawczy. Opublikowano ją 1 czerwca 1921 roku.  Wiele jej postano-
wień weszło w życie dopiero po wyborach do parlamentu w roku 1922.  Obowiązywała 
do 23 kwietnia 1935 roku. Była pierwszą nowoczesną konstytucją, która ustnowiała Pol-
skę republiką demokratyczną o parlamentarno - gabinetowym systemie rządów. Uznała  
naród za podmiotowość polityczną wszystkich obywateli państwa, który nie sprawował 
jej sam, lecz za pośrednictwem specjalnych organów, zbudowanych zgod-
nie koncepcją trójpodziału władz. Jednym z najistotniejszych postanowień konstytucji 
stało się zniesienie wszelkich przywilejów stanowych obywateli Rzeczypospolitej Pol-
skiej. W setną rocznice uchwalenia konstytucji marcowej odbyła się debata ekspertów. 
W dyskusję o znaczeniu Konstytucji wdali się dr Marek Kietliński – dyrektor Archiwum 
Państwowego w Białymstoku oraz Mariusz Olczak – dyrektor Archiwum Akt Nowych.  

dr Marek Kietliński: Można zacząć chyba od tego, że 1918 rok kojarzony przede 
wszystkim z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Tak naprawdę zapoczątkował 
proces rozciągnięty w czasie. Białostocczyzna została przyłączona do wolnej Polski w 
lutym 1919 roku, Suwalszczyzna i Grodzieńszczyzna jeszcze później, o wschodnie ziemie 
trzeba było jeszcze walczyć. II Rzeczpospolita rozpoczęła żmudny proces budowy. Trzeba 
też stwierdzić, że szybko organizowano się, bo już w 1919, w lutym odbyło się posiedze-
nie Sejmu Ustawodawczego, który miał wprowadzić nowy ustrój. Duże znaczenie miała i 
sporo zrobiła Rada Regencyjna, która przygotowała wiele aktów, usprawniających pracę 
przyszłego Sejmu. 

Mariusz Olczak: Trzeba powiedzieć, że tego typu akty prawne nie biorą się z nicze-
go. One zawsze wynikają z poprzednich prac, z poprzednich legislacji. I mają odwołanie 
krajowe, a w niektórych przypadkach międzynarodowe. Przecież nieprzypadkowo w kon-
stytucji marcowej podczas fety, jaka odbyła się z okazji jej uchwalenia, odegrano 18 marca 
nie tylko hymn narodowy, ale także Marsyliankę. Konstytucji nie uchwala się przecież tak z 
dnia na dzień czy z miesiąca na miesiąc. W przypadku konstytucji marcowej, wielu polity-
ków, historyków, prawników brało udział przy różnego rodzaju dyskusjach, czy wręcz bu-
dowaniu projektów. Zarówno na poziomie Tymczasowej Rady Stanu, jak i Rady Regencyj-
nej. Dziś nie możemy już pokazać oryginału konstytucji marcowej, bo oryginał się nie za-
chował. Jednakże Tymczasowa Rada Stanu i Rada Regencyjna, czyli działający wcześniej 
rząd, zachowały na tyle dużo materiału archiwalnego, że możemy bardzo dokładnie prze-
śledzić prace związane z komisją konstytucyjną i wszystkimi tymi ciałami, które prowadziły 
prace i przygotowywały poszczególne projekty. Te dokumenty znajdują się dziś w Archi-
wum Akt Nowych, którym mam zaszczyt kierować. Opisują bardzo ważny etap budowania 
polskiej państwowości. 1917 rok, czyli czas działania Tymczasowej Rady Stanu to budowa-
nie projektów konstytucyjnych opartych jeszcze o wartości, które już dwa, trzy lata później 
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stały się wartościami nie do przyjęcia. Pierwsze projekty konstytucyjne konstruowano w 
oparciu o system monarchiczny, który przecież dwa, trzy lata później był przez socjalistów 
wyklęty. 

M.K.: Generalnie zakładano, że Polska będzie republiką. To miało bardzo duże 
znaczenie. W przyszłej konstytucji i ustroju widzimy też wpływy Polskiej Partii Socjalistycz-
nej czy Rządu Lubelskiego. Była to konstytucja bardzo nowoczesna jak na ówczesne czasy. 
Dawała i sankcjonowała prawa wyborcze kobiet, chroniła robotników, chroniła ludzi pra-
cy, zapewniała bezpłatne szkolnictwo. Nowy duch czasów był tutaj widoczny a konstytu-
cja stała się pewnym kompromisem sił politycznych, które wtedy w Polsce odgrywały waż-
ną rolę. Z jednej strony prawicy, a z drugiej strony też lewicy.  

M.O.: Dobrze, że o tym powiedziałeś. Ja co prawda nie jestem konstytucjonalistą czy 
badaczem prawa, ale jako historycy możemy sobie „pożonglować” faktami. Wielu zapo-
mniało, że do konstytucji marcowej odwoływano się w Manifeście PKWN-u, właśnie dlate-
go, że zasady ustanowione w tej konstytucji były wtedy do przyjęcia. Na tyle była to konsty-
tucja budowana przez socjalistów, że na tamtym etapie historii dla budujących Manifest 
PKWN komunistów, odwołania do konstytucji marcowej były do przyjęcia. Później w PRL-u 
Manifest stał się takim dokumentem nie do pokazywania. Wspomniałeś o prawach kobiet. 
Było to rozwiązanie bardzo nowoczesne i możemy się tym szczycić, chwalić, pokazywać.  

Mówiąc o konstytucji marcowej i innych konstytucjach, nie można nie przywołać 
Konstytucji 3 Maja, odwołania do której też się pojawiały w dokumentach przygotowujących 
konstytucję marcową i późniejszych rozmowach konstytucyjnych historyków. Udział Oswal-
da Balzera, Michała Bobrzyńskiego, szkoły krakowskiej musiał powodować, że tematy zwią-
zane z historią się pojawiały. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby tę naszą Konstytucję 3 Maja 
pokazywać jak najczęściej. 

M.K.: Niedługo będzie ku temu okazja. 
M.O.: Właśnie, będziemy mieli rocznicę jej uchwalenia. W Stanach Zjednoczonych 

Ameryki egzemplarz pierwszej konstytucji razem z Deklaracją Niepodległości jest przecho-
wywany w budynku przy Pennsylvania Avenue, w budynku Archiwów Narodowych w Wa-
szyngtonie. Jest przechowywany cały czas i każdy, kto przyjeżdża do Waszyngtonu może go 
obejrzeć, zaś wszyscy ci, którzy stanowią prawo na pobliskim Kapitolu, mają odwołanie bez-
pośrednie. My, póki co, pokazujemy Konstytucję 3 Maja od święta. A mamy wszelkie możli-
wości, żeby na Zamku Królewskim czy w innym miejscu, a nawet w samym AGAD-zie 
(Archiwum Akt Dawnych) tę konstytucję pokazywać turystom, którzy do nas przyjeżdżają, 
bo jest to pierwszy akt tego typu w Europie. 

M.K.: Konstytucja, która został uchwalona 17 marca 1921 roku, obchodzi w tym 
roku urodziny - setną rocznicę ustanowienia. Może nie jest aż tak bardzo znana i ekspono-
wana jak ustawa z 3 maja 1791 roku, ale też rodziła się w czasie wielkich dyskusji i wielu 
posiedzeń. "Szlifowała się" w ogniu dyskusji parlamentarnych.  

Przywołam odrobinę statystyki. Powołana została komisja konstytucyjna, której 
przewodzili Stanisław Sejda, znany działacz, Maciej Rataj późniejszy Marszałek Sejmu czy 
Edward Dubanowicz. I ta komisja odbyła w ciągu dwóch lat aż 106 posiedzeń. Sam Sejm 
plenarnie poświęcił temu 38 posiedzeń. Konstytucja, która się rodziła, wskazywała też 
przyszłość niepodległego państwa polskiego, które tak naprawdę przez ponad dwa lata 
musiało walczyć o swoje granice, ale walka zbliżała się już do końca. Wielka wiktoria 
sierpniowa, Bitwa Warszawska, a później bitwa nad Niemnem - wojna polsko-bolszewicka 
zakończyła się w 1921 roku podpisaniem traktatu ryskiego. Kolejno wybuchały powstania 
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na Śląsku. Było już widać kształt przyszłej Rzeczypospolitej. Mieliśmy już terytorium, więc 
trzeba było nadać mu szkielet ustrojowy. Zderzały się tutaj różne koncepcje. Czy to ściera-
nie się polityczne miało wpływ na kształt konstytucji?  

M.O.: Tak, to jest oczywiste. Dla mnie najbardziej fascynujące zawsze było to, że w 
warunkach skrajnych, momentami dramatycznych dla państwa, myśmy potrafili jako naród 
w bardzo krótkim jednak czasie zbudować państwo, ustalić prawo i zawalczyć o to pań-
stwo. Przypomnę, że moment uchwalenia konstytucji marcowej, zbiegł się z czasem podpi-
sania traktatu ryskiego, który kończy wojnę, która de facto trwała, kiedy w Warszawie de-
batowano na temat konstytucji. Wystarczy przejrzeć protokoły rządu Witosa, żeby zoba-
czyć, jak dramatyczne są prowadzone tam rozmowy. Widzimy, że w pewnym momencie 
protokół jest już nawet pisany nie maszynowo, ale prowadzony ręcznie. To pokazuje dra-
mat sytuacji. A trzeba mówić o prawie zasadniczym. Dla mnie i dla tych historyków, którzy 
pisali na temat tego prawa, porównując konstytucję kwietniową i marcową, i analizując 
poszczególne paragrafy, objawił się w pewnym sensie geniusz narodu naszego - że potrafili-
śmy. Potrafiliśmy w tak krótkim czasie zbudować państwo. Uchwalić konstytucję, mimo 
konfliktu politycznego między Narodową Demokracją, socjalistami i wszystkimi ruchami 
politycznymi, które się rodziły, a które chciały mieć coś do powiedzenia w państwie w wy-
miarze politycznym i zostawić swoje idee na kartach i w przepisach konstytucji.  

Dyskusje miały już miejsce przed rokiem 1920. Pamiętajmy o posiedzeniach biura 
konstytucyjnego, gdzie się pojawiały projekty zaproponowane przez Józefa Buzka 
(krewnego premiera Jerzego Buzka, też luteranina ze Śląska Cieszyńskiego) i Mieczysława 
Niedziałkowskiego. Te dwa główne projekty różniły się między sobą. Pojawił się też trzeci, 
autorstwa jednego z urzędników rządowych, który był projektem niebranym w ogóle pod 
uwagę. Potem powołanie „Ankiety”, którą tak popularnie nazywamy. Z jakim składem per-
sonalnym! Jeżeli przyjrzymy się członkom „Ankiety” i tym wszystkim jej posiedzeniom, któ-
re się wówczas odbyły, to widzimy, jaki potencjał intelektualny zdołano zebrać, aby ten akt 
prawny w warunkach wojennych - permanentnego kryzysu, a w niektórych częściach pań-
stwa głodu - żeby to zdołać przeprowadzić. Jak się przyjrzymy biografiom tych polityków i 
badaczy, to widzimy tam cały konglomerat postaci II Rzeczypospolitej, całą naszą historię 
dwudziestolecia międzywojennego. Jest to na pewno wielka zasługa potencjału intelektual-
nego naszej inteligencji, która była w stanie w tak skrajnych warunkach ten proces przepro-
wadzić. Widzimy w dokumentach Prezydium Rady Ministrów, biura Sejmu RP, których 
część znajduje się jeszcze w Moskwie, niestety. W Prezydium Rady Ministrów widzimy całe 
bogactwo dyskusji, udział takich postaci jak Ignacy Paderewski. Przecież 1919 rok to mo-
ment, kiedy Ignacy Jan Paderewski pracuje razem z Romanem Dmowskim i członkami KNP 
(Komitet Narodowy Polski) pod Paryżem w Wersalu nad wykuwaniem naszych granic. A tu 
z drugiej strony trzeba prowadzić podstawowe procesy legislacyjne. Jeżeli możemy mówić 
młodemu pokoleniu o wspaniałej polskiej historii, to jej przykładem jest np. to, jak odbudo-
wało Warszawę po II wojnie światowej wielkim wysiłkiem narodu, jak i wspaniałe akty 
prawne, tworzone w bardzo skrajnych warunkach.  

M.K.: Może faktycznie my Polacy potrafimy w skrajnie ciężkich warunkach two-
rzyć rzeczy wielkie. Gdy czytamy te dokumenty i obserwujemy proces tworzenia zrębów 
polskiej państwowości, mamy wrażenie totalnej mobilizacji narodu. Z jednej strony mili-
tarnej, z drugiej mobilizacji gospodarczej. Podkreślmy, że II Rzeczpospolita powstała ze 
zlepków trzech zaborów. Z tego nie do końca zdajemy sobie sprawę. 

M.O.: Trudno też było o zgodę w niektórych momentach. 
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M.K.: No tak, ale konstytucja mimo tej wielkiej dyskusji, tylu posiedzeń to jednak 
zdecydowaną większością głosów została uchwalona. Co do struktury, to miała aż 126 
artykułów, podzielonych na 7 rozdziałów. Ja może przeczytałbym preambułę, bo to bar-
dzo ważne.  

M.O.: Tak bardzo ciekawe. Ja też na to zwróciłem uwagę, gdy pierwszy raz ją czyta-
łem. 

M.K.: „ W imię Boga Wszechmogącego! My, Naród Polski, dziękując Opatrzności 
za wyzwolenie nas z półtorawiekowej niewoli, wspominając z wdzięcznością męstwo i 
wytrwałość ofiarnej walki pokoleń, które najlepsze wysiłki swoje sprawie niepodległości 
bez przerwy poświęcały, nawiązując do świetnej tradycji wiekopomnej Konstytucji 3-go 
Maja, dobro całej, zjednoczonej i niepodległej Matki-Ojczyzny mając na oku, a pragnąc 
jej byt niepodległy, potęgę i bezpieczeństwo oraz ład społeczny utwierdzić na wiekuistych 
zasadach prawa i wolności, pragnąc zarazem zapewnić rozwój wszystkich jej sił moral-
nych i materialnych dla dobra całej odradzającej się ludzkości, wszystkim obywatelom 
Rzeczypospolitej równość, a pracy poszanowanie, należne prawa i szczególną opiekę 
Państwa zabezpieczyć - tę oto Ustawę Konstytucyjną na Sejmie Ustawodawczym Rzeczy-
pospolitej Polskiej uchwalamy i stanowimy”. To jest odniesienie się do całej historii, o 
której mówiliśmy, do walk narodowowyzwoleńczych, do wielkiej dumy z jednej strony i 
wielkiego optymizmu. To ten optymizm spowodował, że państwo mogło w tak szybkim 
tempie powstawać, choć był to niesamowity wysiłek. Dzisiaj aż trudno uwierzyć, że tak to 
wszystko dobrze poszło. Że po tych 123 latach mieliśmy na tyle energii, żeby wszystko 
scalić, przy trwającej wojnie. Potężnej wojnie, bo przecież bolszewicy doszli do Wisły. 
Niewiele brakowało, żeby ta rewolucja bolszewicka przeniosła się dalej na zachód Euro-
py, bo przecież bolszewicy byli zdeterminowani.  

Tutaj też trzeba powiedzieć, że choć osiągnięto ostateczne porozumienie politycz-
ne co do kształtu Konstytucji, różne siły też pewne rzeczy ugrały. Ograniczono zacznie rolę 
prezydenta, w zasadzie do funkcji reprezentacyjnej. Był zwierzchnikiem sił zbrojnych, ale 
w czasie wojny wybierał Naczelnego Wodza. Mógł podejmować decyzje dekretami, ale za 
kontrasygnatą poszczególnych członków rządu. Dlaczego tak się stało? Uważa się, że 
Narodowa Demokracja nie chciała wzmacniać Józefa Piłsudskiego, którego uważała za 
naturalnego przyszłego prezydenta.  

M.O.: Dobrze, że została przywołana preambuła, bo zawsze te górnolotne akty 
prawne i te decydujące strategiczne, mają jakiś uniwersalne motto, odwołanie się do war-
tości. Gdybyśmy spojrzeli na preambuły innych aktów prawnych, to zobaczymy, jakie to są 
wielkie różnice. Nawet w przypadku konstytucji kwietniowej mamy inne zapisy. Odwołanie 
się do Boga pojawia się w momencie, kiedy mowa jest o prezydencie, czyli w momencie 
powrotu do systemu prezydenckiego. Tu prezydent odpowiada przed Bogiem i historią. 
Natomiast nie ma już tej preambuły, która była w konstytucji marcowej. A w przypadku 
konstytucji PRL to widzimy już zupełnie zapis. Wszystkim, którzy mają chwilę, polecam 
poszukanie w Internecie pliku z tekstem tej konstytucji, żeby zobaczyć, jak rozbudowano 
tekst, odwołując się do wartości, gdzie na początku wyeksponowano lud pracujący miast i 
wsi. W tym też kontekście warto przywołać czasy kształtowania się Konstytucji III RP. Też 
trwały dyskusje, do czego się odwoływać.  

M.K.: I to dyskusje żywe.  
M.O.: Bardzo żywe. Ta preambuła z konstytucji marcowej napisana została przez 

księdza Kazimierza Lutosławskiego i widać tu rękę duchownego. Duchowni brali też udział 
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w pracach w komisji, w „Ankiecie”, ale ich rola już była zupełnie inna później. Czy dobrze, 
czy źle to już jest chyba ocena nie po naszej stronie.  

M.K.: Mówiliśmy o trójpodziale władzy i o tym, że Sejm miał tutaj bardzo ważną 
rolę. W konstytucji nie wpisano, ilu posłów powinno być, to chyba wynikało później z or-
dynacji wyborczej - 444 posłów. Ciekawie była ustalona liczba senatorów, stanowili ¼ 
liczby posłów. Kadencje różniły od dzisiejszych -kadencja Sejmu trwała 5 lat. Jak to można 
ocenić? Czy ten model sprawdzał się?  

M.O.: Wydaje mi się, że model wypracowany w konstytucji marcowej był w tamtych 
warunkach modelem optymalnym. Nie byłoby nic gorszego, gdyby te wszystkie rozmowy i 
dyskusje trwały kolejne miesiące i lata. To było najlepsze prawo, jakie wówczas można było 
przyjąć, bo wypracowane na kolejnych etapach instytucjonalnych. Przypomnę, że przecież 
prace rozpoczęły się już od rządów Jędrzeja Moraczewskiego. To nie było prawo wyciągnię-
te z rękawa. Oczywiście oddawało układ sił, jaki się wówczas zarysował. Później to prawo 
okazało się nieadekwatne do systemu politycznego, który się wykreował już w wolnej Pol-
sce. Wszystkie elementy, które tonizowały konflikty polityczne, czyli konflikt zbrojny z Rosją 
bolszewicką, zniknęły. Kolejne lata przyniosły powoli zwiększający się konflikt, który był 
wcześniej likwidowany przez zewnętrznego wroga. Teraz doprowadził do zmian politycz-
nych, których efektem był zamach majowy i to wszystko, co potem się stało. Dopiero wy-
pracowany w latach 30. XX w. projekt Stanisława Cara, zgłoszony w 1934 roku jako projekt 
nowej konstytucji, pokazywał zmianę realną układu sił politycznych i systemu. Oczywiście w 
tym wszystkim rola Marszałka Józefa Piłsudskiego była zasadnicza. I oczywiście postaci, 
które się od czasu konstytucji marcowej pojawiają - Ignacego Mościckiego czy Stanisława 
Wojciechowskiego, który przecież brał udział w pracach nad konstytucją marcową, później 
zostając prezydentem.  

Dla nas archiwistów problemem podstawowym jest brak aktu oryginalnego konsty-
tucji marcowej. Jest faksymile w Bibliotece Sejmowej. My w Archiwum Akt Nowych mamy 
tylko druki oficjalne, do których trudno się odwoływać. A momentowi zaprzysiężenia prezy-
denta Mościckiego towarzyszy oryginał konstytucji marcowej. Wiemy, jak on wyglądał 
mniej więcej. Każdy z tych naszych aktów konstytucyjnych, przypomnijmy, powstał w ręko-
pisie, czyli był sporządzany tak jak Konstytucja 3 Maja. Tak zapisano konstytucję marcową i 
konstytucję kwietniową. 

M.K.: Jak już mówimy o tych niezwykle cennych dokumentach w całej polskiej sieci 
archiwalnej, gdzie tych unikatów na szczęście, pomijając te wielkie wojenne straty, tro-
szeczkę się zachowało, warto przywołać straszną konstytucję uchwaloną jeszcze w cza-
sach stalinowskich, do której w Moskwie własnoręcznie Stalin wprowadził poprawki.  

Konstytucje to kamienie milowe naszego państwa. Budowały państwo, jego ustrój 
i to wszystko, na czym później kolejne pokolenia Polaków się opierały. Konstytucje nie 
tylko mówiły o ustroju politycznym. Odnosiły się do codziennego życia obywateli. Konsty-
tucja marcowa gwarantowała obywatelom ochronę życia, wolności, mienia, własność 
prywatna została podkreślona jako rzecz święta i nienaruszalna, ale też stwierdzono rów-
ność obywateli bez różnicy na pochodzenie, narodowość, rasę, wyznanie. I jeszcze jedna 
bardzo ważna rzecz, obywatele mogli się też zrzeszać i to było niezwykłe osiągnięcie. Do-
dajmy, że w świetle konstytucji marcowej szkoły państwowe i samorządowe miały być 
bezpłatne, gwarantowano wolność religijną. Te zapisy to krok w stronę nowoczesnego 
państwa polskiego.  

M.O.: Tak, bezwzględnie tak. To miało być nowoczesne państwo. Przecież w tekście 
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konstytucji znalazły się zapisy o powołaniu niektórych instytucji, które teraz hucznie świę-
tują z tej okazji. Wystarczy wspomnieć Najwyższą Izbę Kontroli, która oficjalnie została 
osadzona w konstytucji, razem ze wszystkimi prerogatywami, które dają możliwość powo-
ływania i odwoływania prezesa NIK. Jednym słowem zaczęto stanowić nowoczesne prawo. 
Ale chyba inaczej nie mogło się stać, kiedy wyjdziemy z założenia, że „kadry decydują o 
wszystkim”. A tutaj kadry zdecydowały o jakości tego prawa i to mówię jako historyk nie 
prawnik. Zaczęto tworzyć nowoczesne prawo, które budowało siłę otwartego państwa. 
Bardzo symbolicznym momentem było samo uchwalenie konstytucji marcowej. Mieliśmy 
do czynienia z sytuacją, kiedy w Sejmie osiągnięto pełną zgodę. Panowała cisza i wszyscy 
posłowie jednogłośnie przyjęli ten akt prawny. To, w jaki sposób uchwala się ważne doku-
menty prawne, jak to się odbywa, pokazuje, czym to państwo jest i czym są elity tego pań-
stwa.  

M.K.: To chyba jeden z rzadkich momentów w polityce.  
M.O.: No właśnie, a jednak tak było. Pozytywnym przekazem musimy raczyć 

wszystkich tych, którzy opowiadają o polskim parlamentaryzmie, o anarchii, a tych ele-
mentów naprawdę pozytywnych, kiedy potrafimy się zorganizować w trudnych momen-
tach, mamy całkiem niemało. Konstytucja marcowa jest jednym z nich. Oczywiście można 
przywoływać różnego rodzaju dyskusje i konflikty pomiędzy politykami. Były osoby, które 
się z pewnymi rzeczami nie zgadzały - protestowały, pisały różne pisma. Gdy patrzymy na 
składy komisji konstytucyjnych czy Mieczysława Niedziałkowskiego, czy członków zespołu 
w Tymczasowej Radzie Stanu, to znajdujemy tam takich bardzo energicznych polityków, 
którzy potem, jak wiemy z historii, zmieniali zupełnie opinie.  

M.K.:  Rzeczą bardzo ważną w kontekście rozmów o konstytucji marcowej były 
osiągnięcia socjalne. Pamiętajmy też, że Polska stawała się republiką, w której zrezygno-
wano z używania chociażby tytułów. Pozostawiono tylko tytuły zawodowe. Zbudowała 
też państwo pod względem terytorialnym. Konstytucja przywróciła obecne w czasach I 
Rzeczypospolitej województwa i powiaty. Ale co było jeszcze bardzo ważne, ta konstytu-
cja zaczęła budować samorząd terytorialny.  

M.O.: Pamiętajmy, że konstytucję marcową podpisał minister byłej dzielnicy pru-
skiej. To coś znaczyło. Ale przecież wtedy budowano wszystko de facto. Państwo się odra-
dzało w każdym z elementów. 

M.K.: Tak, ale ono musiało jakiś kierunek objąć. I widzimy, że ten kierunek, który 
został obrany na samym początku, się sprawdził.  

M.O.: O tym, że się sprawdził w kierunku budowania samorządów, to niech świad-
czy to, że szereg zapisów kolejnej konstytucji - konstytucji kwietniowej - powtarzało te 
zasady. One zostały niezmienione do czasu rozpoczęcia wojny obronnej 1939 roku. Kiedy 
profesor Jerzy Regulski i profesor Michał Kulesza budowali nowoczesny samorząd na po-
czątku lat 90. XX w., to oni się odwoływali do tych zapisów.  

Chociaż historycy nie gdybają, wyobraźmy sobie, co by było, gdyby tego momentu 
uchwalenia konstytucji marcowej zabrakło. Bez tego prawa, bez tego garnituru konstytu-
cyjnego bylibyśmy w zupełnie innym miejscu jako państwo i jako naród. Jedno wynika z 
drugiego. Konstytucja marcowa i wpływ Konstytucji 3 Maja są dziś jednoznaczne. Są w 
dziejach każdego państwa bardzo ważne i przełomowe momenty i na pewno konstytucja 
marcowa takim momentem była. Wystarczy przeczytać pamiętniki, relacje czy wspomnie-
nia ludzi biorących udział w tych wydarzeniach. Jaki to był dla nich ważny moment! Pamię-
tam dokumenty Jana Kucharzewskiego, polityka wywodzącego się z Rady Regencyjnej, 
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który już w momencie uchwalania konstytucji marcowej nie zajmował tak eksponowanego 
stanowiska, mimo że brał udział w „Ankiecie”. On także odwołuje się do tych wydarzeń. 
Podobnie było z Janem Dąbskim, który już w tamtym czasie przebywał w Rydze i praktycz-
nie prowadził negocjacje. Poprzez swoją żonę Zofię Dąbską i potem poprzez działania poli-
tyczne też odwołuje się do wydarzeń z marca 1921 roku . To nie jest przypadkowe. Potwier-
dza, że elity tamtego czasu zdały egzamin z utrzymania bytu i niepodległości Polski. Być 
może są to słowa wielkie, może zbyt patetyczne, ale naprawdę warte tego momentu.  

M.K.: Interesuje mnie 2 sierpnia 1926 roku i Nowela Sierpniowa. Czy mógł być to 
początek końca, może nie samej konstytucji, ale jednak głębokich zmian ustroju? 

M.O.: Wątek ten pojawia się w niektórych zapisach pamiętnikarskich. To pierwsze 
głosy niezadowolenia już po tym, jak minął rok. Niektórzy wrócili z frontu zarówno tego 
wojskowego, jak i politycznego i zaczęła się walka parlamentarna. Tak jak konstytucja to 
uchwaliła i ustanowiła, tak dała możliwości. Liczba posłów była bardzo podobna do tego, co 
mamy obecnie.  

M.K.: Tylko inaczej został skonstruowany Senat. 
M.O.: Dało to możliwość pojawienia się na scenie politycznej osób, które prowadzi-

ły po prostu grę polityczną. Przykładem takich politycznych powrotów był Jan Dąbski, który 
został wicemarszałkiem Sejmu, z czasem w randze wiceministra spraw zagranicznych. Był 
jednym z sygnatariuszy traktatu ryskiego, który podpisał 18 marca 1921 roku. To był taki 
klasyczny przykład polityka, który zaczął być bardzo aktywny. Ludowiec przypomnijmy, 
który zaczyna być bardzo aktywny w Warszawie i to jak twierdzą wszyscy historycy, którzy 
się tym okresem zajmują, powoli doprowadził do potrzeby zmian. Nowela sierpniowa i 
potem to co się stało z II Rzeczpospolitą to wszyscy wiemy. Podkreśla to tylko to o czym 
wcześniej, diagnozując stan prawny przyjęty przez konstytucję marcową i to , że musiała 
być zmiana, bo konstytucję marcową i te wszystkie akty prawne przyjmowano w ekstraor-
dynaryjnych warunkach, które się zmieniły po kilkunastu de facto miesiącach. Nie zmienia 
to faktu, jak wielkie są zasługi tych wszystkich, którzy te projekty tworzyli, studząc gorące 
głowy i bardziej patrząc historycznie, ale też dalekosiężnie. Jak na to patrzę, jako osoba 
czytająca źródła z tamtego okresu, szczególnie widać te emocje i dyskusje w materiałach 
prezydium Rady Ministrów. Widzimy to ze strony rządu, bo przecież te przepisy określające 
władzę wykonawczą, mimo przewagi władzy wykonawczej, były bardzo konkretne. Wiele 
by o tym mówić przywołując poszczególnych polityków, bo to jest też bardzo ciekawy do-
wód i signum temporis, w jaki sposób przedstawia się droga choćby członków rządu Win-
centego Witosa czy Leopolda Skulskiego ministra spraw wewnętrznych w przestrzeni kolej-
nych lat. Jak oni oceniają w swoich pismach ten akt prawny konstytucją marcową.  

M.K.: Podsumowując to wszystko, trzeba stwierdzić, że w latach dwudziestych 
musiała nastąpić ewolucja ustroju politycznego, że pewne zapisy w konstytucji marcowej 
nie sprawdzały się w trakcie walki politycznej. Tak jest zawsze, gdy mamy rozdrobnienie 
polityczne i różne interesy polityczne. One powodują erozję panującego ustroju. I rzeczy-
wiście w II Rzeczypospolitej chyba to wszystko najszybciej się zmieniało. Można by podys-
kutować o zamachu majowym, noweli sierpniowej czy już o samej konstytucji kwietnio-
wej, ale chyba zgodzić się trzeba, konstytucja marcowa dała fundamenty państwa w 
postaci tych osiągnięć socjalnych, opieki społecznej, która dzięki temu się rozwinęła, 
szkolnictwa, które było bezpłatne, oczywiście na pewnym poziomie. Uregulowano stosu-
nek Kościoła i państwa, co doprowadziło później do podpisania konkordatu. Przede 
wszystkim jednak wszystko to wynikało z odzyskania wolności. Czy te osiągnięcia nie były 
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trwalsze od zdobyczy politycznych?  
M.O.: Zdecydowanie tak, tylko nie zapominajmy, że te warunki, które stworzono, a 

to mówię w kontekście zarówno konstytucji marcowej, traktatu ryskiego i późniejszych 
wydarzeń, nie trwały długo. Zabrakło czasu, żeby zbudować na tyle silne państwo, aby mo-
gło się obronić w 1939 roku. Rzeczpospolita, mimo tych wszystkich rozwiązań, jakie pojawi-
ły się w konstytucji marcowej, była państwem niesamowicie biednym względem zachodniej 
Europy. Tu dodam na marginesie, odnosząc się do przywołanego traktatu ryskiego. Często 
krytykuje się Jana Dąbskiego za podpisanie traktatu ryskiego i w dalekiej konsekwencji kon-
stytucję marcową, ale państwo polskie w tamtym czasie nie miało siły, żeby prowadzić woj-
nę. To, że granice posunęliśmy o wiele dalej i tam stało nasze wojsko, nie znaczyło, że byli-
śmy w stanie w następnych latach prowadzić wojnę i taki stan posiadania utrzymać. W ogó-
le o tym nie mogło być mowy. Jednak mimo tego, że państwo było biedne, że dopiero budo-
waliśmy od początku przemysł, samorząd, instytucje, tradycję polityczną, demokrację, kraj 
się rozwijał. Jak mówimy o tych niedogodnościach czy niedojrzałości do demokracji, bo 
często takie zdanie atakujące nas Polaków i nasze państwo pada, to policzmy sobie, ile lat 
tej dojrzałej demokracji myśmy mieli. Każdy rok demokracji wypracowanej przez konstytu-
cję marcową i małą konstytucję wcześniej, to było doświadczenie bezcenne, które rzutowa-
ło na ugruntowanie niepodległości. I wydaje mi się, że to jest jedno z najważniejszych zwy-
cięstw uchwalenia konstytucji marcowej. To, że dzisiaj możemy rozmawiać w niepodległym 
Białymstoku, niepodległej Warszawie i o tym głośno mówić, bez tego poświęcenia byłoby to 
niemożliwe.  

M.K.: Dodajmy przy tym, że nasze archiwa są skarbnicą tego wszystkiego. Kończąc 
chcielibyśmy zachęcić wszystkich, którzy nas oglądają, żeby odwiedzali nasze instytucje. 
Coraz więcej dokumentów mamy w Internecie i będziemy dążyć do tego, żeby najciekaw-
sze źródła były dostępne dla jak największej liczby odbiorców. Dzięki źródłom możemy 
poznać atmosferę tamtych czasów. To niesamowite, gdy widzimy pamiętniki tamtych 
czasów spisane ręką twórców różnych wydarzeń historycznych. To są świadectwa epoki.  

Chyba zgodzimy się, że konstytucja marcowa była tym bardzo ważnym aktem, o 
którym warto mówić, warto pisać. Szkoda, że nie zachował się oryginał, ale tak w historii 
naszej bywa.  

M.O.: Na pewno konstytucja marcowa jest tego warta. Zapraszamy na stronę: szu-
kajwarchiwach.gov.pl. Te zespoły, o których rozmawialiśmy dzisiaj, czyli Tymczasowa Rada 
Stanu, Gabinet Cywilny Naczelnika Państwa czy Gabinet Rady Regencyjnej są dostępne na 
niej w całości. To tysiące stron, więc będą Państwo mieli co oglądać. 
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Stulecie wybuchu III powstania śląskiego 
 
 
 
 
III powstanie śląskie wybuchło w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku. Zaczęło się od 

ogłoszenia strajku generalnego i polskiej  akcji dywersyjnej odcinającej połączenia kolejo-
we między Rzeszą Niemiecką a Górnym Śląskiem. W ślad za tym poszło szybkie zajęcie 
całego górnośląskiego okręgu przemysłowego przez siły powstańcze wzmacniane przez 
ochotników z Wojska Polskiego. Dowódcą oddziałów polskich został ppłk. Maciej Mie-
lżyński. Kluczowa bitwa III powstania śląskiego rozegrała się o Górę Świętej Anny.  Nie-
miecka kontrofensywa rozpoczęła się 21 maja w nocy z rejonu koncentracji w okolicach 
Gogolina-Krapkowic.  Zażarte walki trwały ponad miesiąc. 26 czerwca Wojciech Korfanty 
z Karlem Hoeferem podpisali po długich negocjacjach porozumienie o wycofaniu oddzia-
łów obu stron z linii frontu, a 5 lipca zakończono ewakuację rozdzielonych wcześniej 
przez oddziały alianckie oddziałów niemieckich i polskich.  W wyniku powsta-
nia Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa na Górnym Śląsku podjęła 12 
października 1921 roku decyzję o korzystnym dla Polski podziale Górnego Śląska. O roli 
powstania, jego przebiegu i znaczeniu opowiada pani Halina Bieda – senator RP, załozy-
cielka i wieloletnia dyrektor Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. 

 
Senator Halina Bieda: Nazywam się Halina Bieda. Obecnie pełnię zaszczytną funk-

cję senatora Rzeczypospolitej Polskiej. Zostałam wybrana na Śląsku w okręgu Bytom-
Zabrze, ale do niedawna zarządzałam Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. Mu-
zeum to opowiada o powstaniach śląskich, ich przyczynach i skutkach, o wszystkim co z 
punktu widzenia historii jest istotne.  

Jeśli chodzi o powstania śląskie to myślę, że musimy zacząć od pokazania sytuacji, 
jaka była na Górnym Śląsku przed wybuchem zrywów. Było to już ponad 100 lat temu, kie-
dy w 1918 roku zakończyła się I wojna światowa, a granice Rzeczypospolitej nie były jeszcze 
do końca znane, ani wyznaczone. Ten proces trwał jeszcze dobrych kilka lat. 

 25 października 1918 roku poseł ze Śląska Wojciech Korfanty wygłosił w Reichstagu 
swoje słynne przemówienie, w którym stwierdził, że tereny Górnego Śląska powinny, tak 
jak przed sześcioma wiekami, należeć do Rzeczypospolitej i znaleźć się w jej granicach. 
Dlaczego o tym mówię? Ponieważ wiele osób sądzi, że Śląsk po 123 latach zaborów wrócił 
w granice Rzeczypospolitej Polskiej. Tak naprawdę Śląsk pod zaborami nie był nigdy. W XIV 
wieku utracił polityczną łączność z Rzeczpospolitą. Stało się to po rozbiciu dzielnicowym, po 
wojnach, które na tym terenie miały miejsce i tak naprawdę znajdował się w 1918 roku w 
granicach Niemiec. Wojciech Korfanty w wygłoszonym przemówieniu domagał się, aby 
Śląsk wrócił i znalazł się, tak jak kiedyś, w granicach Rzeczypospolitej. Pamiętamy, że w 
styczniu 1918 roku również prezydent Stanów Zjednoczonych Woodrow Wilson w swoim 
słynnym 13. punkcie zawarł informację, że Polska powinna znaleźć się na mapach politycz-
nej Europy i gdzieś te pierwsze zalążki Rzeczypospolitej w odniesieniu narodowym się znaj-
dowały.  
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Jeśli chodzi o sam Górny Śląsk to na przełomie XIX i XX wieku spotykamy się tu z 
bardzo dużą industrializacją, z rozwojem przemysłu, zwłaszcza górnictwa węglowego i hut-
nictwa, hut zarówno żelaza, jak i cynku, i ołowiu. To decydowało o tym, że teren Górnego 
Śląska był obszarem istotnym na mapie Europy. Stąd obydwa kraje, zarówno odradzająca 
się Polska, jak i Niemcy chciały doprowadzić do tego, aby Górny Śląsk znalazł się w ich gra-
nicach. Kiedy podpisano traktat wersalski (czerwiec 1919 roku), zapisano, że o tym, czy 
Górny Śląsk znajdzie się na terenie Polski, czy na terenie Niemiec, zadecyduje plebiscyt. 
Wtedy jeszcze data plebiscytu nie była znana, ale to wydarzenie stało się na tyle istotne, że 
zostało zapisane w tak ważnym dokumencie jak traktat wersalski. Oprócz plebiscytu na 
Górnym Śląsku postulowano tam jeszcze o kilka innych plebiscytów na terenie Europy m.in. 
w Karyntii, na Warmii i Mazurach. O tym, kiedy plebiscyty miały się odbyć, traktat wersalski 
nie stanowił, zadecydować miała o tym Międzyrządowa Sojusznicza Komisja Plebiscytowa. 
Traktat wersalski zaczął obowiązywać od stycznia 1920 roku. Wtedy to też zarówno rząd 
niemiecki, jak i rząd polski powołały komisariaty plebiscytowe. Na czele polskiego komisa-
riatu stanął Wojciech Korfanty i on był tą osobą, która miała przygotować mieszkańców 
Górnego Śląska do tego, aby zagłosowali za Polską. Odpowiednikiem komisariatu po nie-
mieckiej stronie był Niemiecki Komitet Plebiscytowy. 

Polska odzyskała niepodległość. Państwo polskie zaczęło tworzyć po 123 latach pod 
zaborami swój byt, natomiast granice nie były do końca ustalone. Musimy pamiętać, że w 
1920 roku mamy do czynienia z wojną polsko-bolszewicką, czyli tak naprawdę granice na 
wschodzie mogły być ustanowione dopiero po zakończeniu tej wojny. Górny Śląsk mógł 
zostać przypisany w całości lub w części jednemu z dwóch państw - Polsce lub Niemcom. 
Jeśli chodzi o Wielkopolskę, czyli zachodnie granice Polski, to w grudniu 1918 roku wybu-
chło Powstanie Wielkopolskie, które na początku 1919 roku zakończyło się sukcesem i 
Wielkopolska znalazła się w granicach Rzeczypospolitej.  

Jeśli chodzi o tereny Górnego Śląska, to oprócz tego, że przemysł tutaj się rozwija, 
wytwarza bardzo dużo produktów, jest tutaj ważnym strategicznym elementem funkcjono-
wania regionu. Ale musimy pamiętać, że żołnierze wracają po wojnie w granice Górnego 
Śląska. I tutaj Niemcy, chcąc zapewnić swoim żołnierzom miejsca pracy, zaczęli usuwać 
Polaków, którzy pracowali w kopalniach i hutach. To stało się takim pierwszym przyczyn-
kiem do wybuchu I powstania śląskiego. Tak naprawdę „masakra w Mysłowicach” była 
„dolaniem oliwy do ognia”. Kiedy robotnicy zebrali się pod kopalnią w Mysłowicach (dziś 
wiemy, że to był 16 sierpnia w sobotę), kiedy wypłacano wypłaty, rozgorączkowany tłum 
oczekiwał, że te wypłaty zostaną szybko wydane. Ochrona kopalni zaczęła jednak strzelać 
do zgromadzonych robotników i ich rodzin. Te zdarzenia określa się terminem „masakra w 
Mysłowicach”. Zginęło wówczas kilka osób i to oczywiście spowodowało, że zamieszki roz-
niosły się. W Piotrowicach na terenie dzisiejszej Republiki Czeskiej niedaleko Karwiny spo-
tkali się dowódcy Polskiej Organizacji Wojskowej i tam miano zdecydować, kiedy wybuch-
nie powstanie. Dowódca Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska Alfons Zgrzebniok 
znajdował się wtedy w Warszawie, żeby pewne kwestie finalnie ustalić. Zjeżdżający z róż-
nych stron Górnego Śląska dowódcy w części zostali aresztowani i wtedy Maksymilian Iksal 
wydał rozkaz, aby z 16 na 17 sierpnia 1919 roku wybuchło I powstanie śląskie. Ono oczywi-
ście nie było zbyt dobrze przygotowane, wybuchło znienacka i powstańcy zmierzyli się z 
przeważającą siłą niemiecką. Musimy pamiętać, że jeszcze wtedy nie było policji mieszanej, 
istniała tylko policja niemiecka Grenzschutz - żołnierze wracający z frontu, którzy mieli zde-
cydowanie więcej broni. Polacy dopiero tę broń zaczną zdobywać później. Powstanie zosta-
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ło dosyć szybko zakończone, a powstańcy musieli uciekać do Polski, za rzekę, za granicę. 
Piękny obraz tej sytuacji został pokazany w filmie „Sól ziemi czarnej”- za rzeką jest Polska i 
powstańcy tam się przemieszczają. Polska udzielała powstańcom pomocy, zarówno prze-
chowując ich do 1 października, kiedy to został podpisany pomiędzy Polską a Niemcami 
rozejm pozwalający uczestnikom powstań śląskich, Polakom w nich walczącym, wrócić do 
domu. Do tego czasu byli oni prześladowani. Powstanie zakończyło się 24 sierpnia i do 1 
października, czyli do czasu podpisania rozejmu powstańcy musieli się ukrywać.   

11 lutego 1920 roku, zgodnie z postanowieniami traktatu wersalskiego, który od 1 
stycznia zaczął już na Górnym Śląsku obowiązywać, wprowadzano w życie jego ustalenia. 
Przewodniczącym Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej został francuski 
generał Henri Le Rond i tak naprawdę ta komisja miała czuwać nad tym, aby ten plebiscyt 
na Górnym Śląsku został prawidłowo przeprowadzony. 

12 lutego 1920 roku na mocy postanowień rządu polskiego powstał Polski Komisa-
riat Plebiscytowy. Jego siedziba znajdowała się w bytomskim hotelu „Lomnitz”. Na jego 
czele 20 lutego stanął Wojciech Korfanty, niekwestionowany przywódca tego czasu. On też 
zarządzał całym komisariatem, a musimy pamiętać, że Polski Komisariat Plebiscytowy sta-
nowił taki „polski rząd na emigracji”. Znajdowało się tu wiele wydziałów, m.in. do spraw 
sportu czy dział harcerski. Było to o tyle ważne, że rząd polski, jak również Korfanty ze 
wszystkimi działaczami plebiscytowymi wierzyli w to, że Górny Śląsk znajdzie się w grani-
cach odradzającego się Państwa Polskiego. Oczywiście obie strony walczyły różnymi sposo-
bami. Rozpoczęły się działania bojówek, „wojna papierowa” na plakaty i ulotki, koncerty, 
mecze. Krakowski zespół piłki nożnej „Cracovia” przyjechał na Śląsk i rozegrano kilka me-
czów z drużynami śląskimi, aby propagować głosowanie za Polską. Aby zachęcić Polaków 
do głosowania, Sejm II Rzeczypospolitej 15 lipca 1920 roku uchwalił tak zwany „Statut Or-
ganiczny Województwa Śląskiego”, który stanowił o tym, że Województwo Śląskie będzie 
miało różne prawa i różne przywileje. Nadano swoistą autonomię obszarom Górnego Ślą-
ska, które po plebiscycie miały się znaleźć w granicach Polski. Miał również na Górnym 
Śląsku powstać Sejm Śląski. Te wszystkie przepisy zostały zawarte w Statucie Organicznym 
ustanowionym przez Sejm dla Województwa Śląskiego.  

Bezpośrednim przyczynkiem do wybuchu II powstania śląskiego było zabójstwo 
polskiego lekarza Andrzeja Mielęckiego. Stało się to 17 sierpnia 1920 roku, kiedy bojówki 
niemieckie stoczyły walkę z polskimi działaczami i doktor Mielęcki, który chciał pomóc ran-
nym, został przez niemieckie bojówki zaatakowany i zabity. 18 sierpnia jeszcze raz miał 
miejsce atak bojówek, a w nocy z 19 na 20 sierpnia wybuchło II powstanie śląskie. Było 
zdecydowanie lepiej przygotowane, trwało dłużej i tak naprawdę można uznać, że powsta-
nie osiągnęło swój cel, ponieważ na terenie plebiscytowym Górnego Śląska wcześniej dzia-
łała niemiecka policja, tak zwana „zicherka”, natomiast po zakończeniu II powstania śląskie-
go 25 sierpnia podjęto postanowienie, że na terenie plebiscytowym będzie działa tak zwa-
na „mieszana policja” - polsko-niemiecka składająca się z Polaków i Niemców, którzy mieli 
razem zapewniać bezpieczeństwo w okresie przedplebiscytowym i w okresie plebiscytu.  

Ostatecznie datę plebiscytu ustalono na 20 marca 1921 roku. Była to Niedziela Pal-
mowa. W plebiscycie wzięło udział bardzo wiele osób, prawie ponad 95 % uprawnionych. 
Wyniki plebiscytu nie zadowoliły jednak żadnej ze stron. Polska, jeżeli chodzi o procentowy 
udział w zwycięskich głosach, rzeczywiście ten plebiscyt przegrała. Niemcy wygrali - niecałe 
60 % głosowało za Niemcami. Natomiast w żaden sposób nie przybliżyło to polityków Euro-
py do tego, aby podzielić Górny Śląsk. Miasta głosowały za Niemcami, powiaty ziemskie 
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głosowały za Polską. Było bardzo trudno poprowadzić granicę oddzielająca Polskę od Niem-
ców. 23 marca 1921 roku, jeszcze przed podaniem oficjalnych wyników, Wojciech Korfanty 
zaproponował tak zwaną „linię Korfantego”, która przyznawała Polsce bardzo znaczny te-
ren i przesuwała granicę polsko-niemiecką daleko na zachód. Było to przeciwieństwo linii 
forsowanej wcześniej przez Brytyjczyków, przez Lloyda George'a, który z kolei przesuwał 
granicę najdalej na wschód, przyznając Niemcom zdecydowanie większe tereny niż Polsce.  

Ostatecznie wynik plebiscytu nie zadowolił żadnej ze stron i została podjęta decy-
zja, aby przystąpić do przygotowania wybuchu III powstania. Wybuchło ono w nocy z 2 na 3 
maja 1921 roku. Obejmowało zdecydowanie największy obszar z tych wszystkich trzech 
powstań, trwało też najdłużej. 25 czerwca zawieszono broń na froncie powstańczym i pod-
pisano rozejm w Błotnicy Strzeleckiej. Powstanie oficjalnie zakończyło się 5 lipca. Najbar-
dziej zaciekłe walki toczyły się pod Górą Świętej Anny, w Kędzierzynie, w Koźlu. Objęły bar-
dzo rozległe terytoria. Powstanie przyczyniło się do tego, że zweryfikowana została granica 
dzieląca Górny Śląsk.  

30 lipca 1921 roku została powołana Naczelna Rada Ludowa na Śląsku z Józefem 
Rymerem na czele, który został potem pierwszym wojewodą śląskim. 20 października 1921 
roku Rada Ambasadorów Ligi Narodów ostatecznie zadecydowała, jak będzie przebiegała 
granica podziału Górnego Śląska między Polska a Niemcami. O ile terytorialnie Polska otrzy-
mała mniej, o tyle, jeżeli chodzi o „zawartość” tego, Polsce przypadła znacznie większa 
część udziału w przemyśle i to zarówno wydobywczym, jak i hutniczym.  

W ten sposób granica na południu odradzającego się państwa polskiego została 
ustalona. Zanim zostało to wszystko wprowadzone w życie, musiało jednak upłynąć trochę 
czasu. Tę granicę należało wytyczyć. Ona często dzieliła podwórka, dzieliła na dole kopal-
nie. Stawiano kraty, które oddzielały tereny wydobycia węgla między Polską, a Niemcami. 
Granica przebiegała tak, że miasto Bytom było ostatnim dużym miastem znajdującym się 
po podziale na terenie Niemiec, natomiast niektóre dzielnice Bytomia, jak na przykład Ła-
giewniki czy Stroszek, znajdowały się po stronie polskiej. Łatwo można sobie taką granicę 
wyobrazić, biorąc pod uwagę zasięg terytorialny diecezji. Wszystko to, co znajduje się dzi-
siaj w diecezji katowickiej przypadło Polsce, wszystko to co znajduje się w diecezji gliwic-
kiej, a kiedyś opolskiej przynależało terytorialnie Niemcom.  

Rok 1922 sankcjonuje pewne kwestie wynikłe zarówno bezpośrednio z III powsta-
nia śląskiego, jak i z podziału Górnego Śląska. Odbyły się wybory w województwie śląskim. 
Komitet i Komisariat Plebiscytowy uległy rozwiązaniu. 19 czerwca 1922 roku wojska alianc-
kie wycofały się z Górnego Śląska, a 20 czerwca wkroczyło tam Wojsko Polskie. Oddziałami 
dowodził ówczesny generał Stanisław Szeptycki. 16 lipca 1922 roku został podpisany Akt 
Zjednoczenia Górnego Śląska z Rzecząpospolitą.  
26 sierpnia zawitał do Katowic Marszałek Józef Piłsudski. 24 września 1922 roku odbyły się 
pierwsze wybory do Sejmu Śląskiego, a 10 października w gmachu dzisiejszej Akademii 
Muzycznej odbyło się pierwsze posiedzenie Sejmu Śląskiego, któremu na początku prze-
wodniczyła Janina Omańkowska. Była ona drugą Europejką, która otworzyła obrady Sejmu, 
była posłanką seniorką. Sejmowi Śląskiemu przez kilka kadencji przewodniczył Konstanty 
Wolny, twórca Statutu Organicznego dla Województwa Śląskiego.
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Poznański czerwiec 1956 roku 
 
 
 
28 i 29 czerwca 1956 roku w Poznaniu doszło do robotniczych protestów, które 

przerodziły się w walki uliczne. Protest poznańskich robotników wywołany był niezado-
woleniem z sytuacji panującej w kraju i regionie. Bezpośrednim powodem wystąpień 
robotniczych  był trwający od dłuższego czasu konflikt w Zakładach im. Stalina (wcześniej 
Zakłady Hipolita Cegielskiego). Jego załoga domagała się zwrotu niewłaściwie naliczanych 
podatków od premii, obniżenia  wysokich norm produkcyjnych, poprawy warunków bez-
pieczeństwa i higieny pracy oraz lepszej organizacji, która zlikwidowałaby wielogodzinne 
przestoje. Wśród robotniczych postulatów pojawiły się żądania podwyżki płac i obniżenia 
cen. Zaczęto grozić strajkiem ostrzegawczym. Po nieudanych rozmowach z przedstawicie-
lami rządu robotnicy wyszli na ulice Poznania. Doszło do walk pomiędzy protestującymia 
a milicją i wojskiem. Władze krwawo stłumiły robotniczy protest. W wyniku walk śmierć 
poniosło co najmniej 79 osób, rannych zostało ponad 600. 

 Wydarzenia z Poznania to pierwsze wystąpienie po zakończeniu II wojny świato-
wej, kiedy robotnicy zbuntowali się przeciw komunistycznej władzy. 
5 marca 1953 roku zmarł Józef Stalin, który żelazną ręką rządził Związkiem Sowieckim przez 
ponad 20 lat. Był odpowiedzialny za miliony ofiar - Rosjan, Polaków, ale i przedstawicieli 
wielu innych narodów. Po śmierci Józefa Stalina rozpoczęto zmiany w Związku Sowieckim. 
Bardzo szybko aresztowano Ławrentija Berię, prawą rękę Stalina, który zarządzał aparatem 
bezpieczeństwa. Liderem partii komunistycznej został Nikita Chruszczow, który zaczął 
wprowadzać pewne porządki. W Polsce odwilży w tym czasie jeszcze nie odczuwano. Moż-
na nawet powiedzieć, że represje się nasiliły. Ich bardzo znamiennym przykładem było 
aresztowanie prymasa Stefana Wyszyńskiego we wrześniu 1953 roku i osadzenie go w 
klasztorze. Toczyły się procesy duchownych, a władza komunistyczna trzymała się mocno. 
Zarówno aparat partyjny, jak i aparat bezpieczeństwa czuły się jeszcze pewnie. Pewne 
zmiany nastąpiły w 1954 roku. Bolesław Bierut dzierżący dotąd pełnię władzy w Polsce 
przestaje być premierem, a jego miejsce zastępuje Józef Cyrankiewicz. W tym też czasie 
Józef Światło ucieka na Zachód, gdzie przedstawia zbrodnie aparatu bezpieczeństwa w 
Polsce. Rozpoczyna się proces powolnych zmian.  

Jest rok 1956. W Związku Sowieckim trwa XX Zjazd Komunistycznej Partii Związku 
Sowieckiego, podczas którego Nikita Chruszczow wygłasza referat o kulcie jednostki i o jego 
następstwach. Chruszczow obarczył winą za wszystkie zbrodnie Stalina. Pamiętajmy jednak, 
że Chruszczow był odpowiedzialny za sytuację, która wywołała głód na Ukrainie w latach 
30. XX wieku. To on piastował wówczas stanowisko I sekretarza partii komunistycznej na 
Ukrainie. Również w okresie II wojny światowej zarządzał twardo jako komisarz polityczny. 
Pomimo to Chruszczow nie poczuwał się do odpowiedzialności za zbrodnie, które popełnił 
kierowany przez niego aparat. Miało to niezwykle ważne znaczenie, dlatego że aparat par-
tyjny w Związku Sowieckim, ale również we wszystkich państwach komunistycznych w Eu-
ropie przeżył wówczas prawdziwy szok. W Polsce referat Chruszczowa powielano i udo-
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stępniano w poszczególnych komitetach wojewódzkich i powiatowych. Działo się tak przez 
kilka tygodni, bo później władze komunistyczne zabroniły dystrybucji i nakazały wycofanie 
referatu, dlatego że wywoływał on duże kontrowersje. Powielano go jednak nielegalnie 
dalej i za kilkaset złotych można go było na przykład kupić na Bazarze Różyckiego w War-
szawie. Nie tylko prominentni przedstawiciele aparatu władzy mieli więc do niego dostęp, 
ale w zasadzie wszyscy, którzy chcieli się z nim zapoznać.  

Kolejną znamienną datą jest 12 marca 1956 roku. Wtedy w Moskwie zmarł Bole-
sław Bierut. Polacy często zakładali, że jak coś się wydarzyło w Moskwie, to na pewno wła-
dze i aparat sowiecki się do tego przyczyniły. W 1956 roku w Polsce krążyła plotka, że towa-
rzysze z Moskwy pomogli Bierutowi przenieść się na tamten świat. Historycy do dzisiaj dys-
kutują nad tą kwestią i dochodzą do wniosku, że to jednak najprawdopodobniej grypa zabi-
ła Bolesława Bieruta. Miejsce I sekretarza KC PZPR zajął wtedy Edward Ochab. W Polsce 
rozpoczęły się przemiany. Już wcześniej ogłoszono amnestię i wypuszczano z więzień więź-
niów politycznych, m.in. żołnierzy Armii Krajowej. W samym aparacie bezpieczeństwa rów-
nież trwały dyskusje, publicznie mówiono o nadużyciach władzy. Aresztowano niektórych 
przedstawicieli aparatu bezpieczeństwa. W Polsce odczuwano przemiany, w partii również. 
Oczywiście nie wszyscy chcieli tych zmian. W PZPR trwała walka frakcyjna. Powstały dwie 
frakcje. Pierwsza tak zwana „frakcja puławian”, czyli przedstawicieli partii, którzy mieli swo-
ją siedzibę przy ul. Puławskiej w Warszawie. Ci byli bardziej liberalni, dążyli do większych 
reform. Druga frakcja to „natolińczycy”, którzy mieli swoją siedzibę w Natolinie. Byli prze-
ciwni reformowaniu partii, chcieli utrzymywać status quo, wzmacniać aparat bezpieczeń-
stwa. Ta walka toczyła się wiosną 1956 roku. Sytuacja polityczna wpłynęła na klasę robotni-
czą, na robotników wielkich zakładów. Pamiętajmy, że plan sześcioletni na lata 1950-55 
przewidywał, że będą budowane wielkie zakłady pracy, rozwinie się przemysł ciężki. Oczy-
wiście miało to znaczenie strategiczne, bo przemysł ciężki bardzo łatwo można było prze-
stawić na produkcję zbrojeniową. Zamiast produkować lokomotywy czy wagony, bardzo 
szybko można było zacząć robić czołgi. W związku z tym budowano wielkie zakłady, zatrud-
niano wielotysięczne załogi. Do robotników docierały informacje z prasy, ludzie dostrzegali, 
że w Polsce zaczęło się coś dziać, że drgnęło, że ciemny okres stalinizmu i wielkich represji 
być może przemija, że pewne aspekty życia zaczynają się liberalizować. W oficjalnych ko-
munikatach mówiono o władzy robotniczo-chłopskiej, a tak naprawdę robotnicy znajdowali 
się wówczas w bardzo trudnych warunkach. Ich zarobki były niewielkie, często brakowało 
mieszkań. Wiadomo, że łączyło się to z sytuacją odbudowy kraju po wojnie, ale również 
władza nie rozpieszczała robotników, nie chciano za ich ciężką pracę adekwatnie płacić. Te 
problemy nękały między innymi pracowników Zakładów im. Stalina w Poznaniu. Wcześniej 
były to Zakłady Hipolita Cegielskiego. Był to wielki zakład pracy, zatrudniający około 13 tys. 
robotników. Tam również wystąpił problem z płacami, bo choć władza nieustannie śrubo-
wała normy, płace adekwatnie do tego nie wzrastały. Dodatkowo ci, którzy zarabiali naj-
więcej, zostali obciążeni dodatkowymi podatkami. W 1956 roku budziło to wielkie niezado-
wolenie wśród załogi Zakładów Hipolita Cegielskiego, którzy widząc, co się w Polsce dzieje, 
mieli też większą odwagę. Zwrócili się nawet do prokuratury, żeby podatki, które według 
nich niesprawiedliwie pobrano, zostały zwrócono. Swoje skargi robotnicy kierowali także 
do Związków Zawodowych, do centralnej Organizacji Związków. Związki Zawodowe były 
wtedy podporządkowane władzy i w zasadzie reprezentowały bardziej interesy partii i pań-
stwa, a nie interesy zrzeszonych w nich robotników. W związku z tym sytuacja była skom-
plikowana, a konflikt narastał. Osądzając te wydarzenia z perspektywy czasu, wydaje się, że 
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strajk w Poznaniu nie był przypadkowy. Sytuacja kryzysowa narastała praktycznie przez rok. 
To, co dodatkowo miało wpływ na niezadowolenie społeczne, to brak mieszkań. Część ro-
botników mieszkała w bardzo trudnych warunkach: w hotelach robotniczych, w wynajmo-
wanych ciasnych mieszkaniach. To wszystko budziło frustrację. Znaczenie miały też pewne 
aspekty polityczne. W 1956 roku głośno mówiło się o podporządkowaniu Polski Związkowi 
Sowieckiemu. Ludzie widzieli też walkę państwa z Kościołem Katolickim. Wszystkie te czyn-
niki miały wpływ na rozwój wydarzeń. Sytuacja zaostrzyła się jeszcze bardziej wiosną 1956 
roku, kiedy do zakładu przyjechał sekretarz Komitetu Centralnego PZPR Jerzy Morawski. 
Organizowano zebrania, na których przedstawiciele partii obiecywali, że słuszne postulaty 
robotników zostaną spełnione. Kończyło się jednak tylko na rozmowach. Towarzysze wyjeż-
dżali do Warszawy, a w zakładach nic się nie polepszało. W związku z tym już 20 czerwca 
1956 roku wybrano 17 przedstawicieli z zakładu pracy, którzy dostali upoważnienie, żeby 
prowadzić rozmowy w Ministerstwie Przemysłu z ministrem Romanem Fidelskim. Na spo-
tkaniu był też przewodniczący Centralnej Rady Związków Zawodowych Wiktor Kołosiewicz. 
Prowadzono rozmowy, w wyniku których Fidelski zgodził się na postulaty robotników 27 
czerwca 1956 roku. Powiedział jednak, że sam przyjedzie do Zakładów Cegielskiego i swoją 
decyzję ogłosi osobiście. Fidelski przyjechał do zakładów, jednak nie spotkał się z robotnika-
mi, tylko z ich dyrektorem. Okazało się, że sprawy nie da się załatwić. Wcześniejsze rozmo-
wy i obietnice naprawdę niczego nie przyniosły. Wywołało to bardzo duże niezadowolenie 
załogi Zakładów, która postanowiła nie czekać dłużej, ale publicznie wyartykułować nieza-
dowolenie. Ludzie wyszli na ulice, kierując się na Plac Zamkowy, który wtedy nosił imię 
Stalina. Znajdowały się tam siedziby Miejskiej Rady Narodowej i Komitetu Wojewódzkiego 
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Do idących ulicami Poznania robotników Zakładów 
Cegielskiego przyłączali się inni, m.in. robotnicy Zakładów Naprawy Taboru Kolejowego w 
Poznaniu, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, Fabryki Maszyn Żniwnych. Były 
to zakłady przemysłu ciężkiego zatrudniające liczne załogi. Historycy podają, że 28 czerwca 
1956 roku na Placu Zamkowym zgromadziło się około 100 tys. osób. Był tam ogromny tłum, 
były przemówienia robotników, ale, jak  często bywa przy zgromadzeniach masowych, 
sytuacja zaczęła się wymykać spod kontroli. Ktoś rzucił hasło, że delegaci, którzy pojechali z 
zakładów Cegielskiego, nie wrócili z Warszawy, więc kilka tysięcy osób postanowiło powę-
drować pod więzienie w Poznaniu. Więzienie zostało zdobyte, uwolniono ponad 270 więź-
niów, kilkunastu z nich było więźniami politycznymi. Zdobyto też broń, co miało bardzo 
duże znaczenie w dalszym rozwoju wypadków. Radykalnie nastawieni robotnicy, szczegól-
nie młodzi, postanowili podejść pod Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Do-
szło tam do gwałtownych zajść. Początkowo do odparcia tłumu ubecy użyli wody z hydran-
tów. Następnie w stronę budynku zaczęły lecieć kamienie, potem rozpoczęła się strzelani-
na. Ofiary były zarówno po stronie robotników, jak również funkcjonariuszy Urzędu Bezpie-
czeństwa Publicznego. Ubecy bez skrupułów strzelali do tłumu. Wtedy zrodziła się legenda 
Romka Strzałkowskiego, najmłodszego uczestnika walk w Poznaniu. Chłopaka, który po-
szedł na manifestację i widząc, że od strzału pada tramwajarka, która niosła sztandar, prze-
jął go. Trafiła go kula i do dzisiaj historycy nie wyjaśnili, czy zmarł z ran zadanych przed 
urzędem, czy został później zamordowany przez ubeków, dlatego, że znaleziono go na tere-
nach garaży, które należały do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Walki, 
do których doszło, próbowano opanować. Ściągnięto wsparcie z Oficerskiej Szkoły Wojsk 
Pancernych i Zmechanizowanych. Te oddziały weszły, ale robotnicy uzyskali przewagę, 
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pomimo że te oddziały były wspierane przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i żołnie-
rzy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Sytuacja na terenie Poznania coraz bardziej 
wymykała się spod kontroli. W związku z tym zebrał się Komitet Centralny Polskiej Zjedno-
czonej Partii Robotniczej. Do zajść w Poznaniu przywiązywano bardzo dużą wagę. Obrady 
prowadził osobiście premier Józef Cyrankiewicz. Podczas posiedzenia zapadła decyzja, że 
do spacyfikowania robotniczego buntu w Poznaniu trzeba użyć jednostek wojska. Należy 
dodać, że manifestanci maszerowali pod różnymi hasłami. Z jednej strony domagali się 
podwyżek, ale także pojawiały się inne hasła socjalne m.in. zmniejszenia norm, rozbudowy 
bazy mieszkaniowej. Były też postulaty polityczne. Pojawiały się hasła: "Precz z Ruskimi", 
albo "Chcemy Polski nie bolszewickiej, a katolickiej". W trakcie pochodów tłum śpiewał 
pieśni religijne. To miało także swój dodatkowy wydźwięk w nawiązaniu do odwilży, o któ-
rej wspominałem. Jeszcze kilka lat wcześniej takie hasła byłyby nie do pomyślenia. Trzeba 
dodać, że część demonstrantów postanowiła pójść na teren Międzynarodowych Targów, 
które odbywały się wtedy w Poznaniu. Robotnicy chcieli w ten sposób pokazać tym, którzy 
przyjechali z zagranicy, promując swoje osiągnięcia i produkty, że walczą o swoje prawa, że 
w Poznaniu coś się dzieje.     

Siły miejscowe użyte do tłumienia demonstracji nie były w stanie ich opanować. 
Władze centralne postanowiły, że do Poznania zostaną wysłane znaczne siły, które stacjo-
nowały w pobliżu. Do opanowania sytuacji skierowano ok. 10 tys. żołnierzy. Żołnierzom 
tłumaczono, że zamieszki zostały wywołane przez zachodnioniemieckich rewizjonistów, 
chcących oderwać te ziemie od Polski i próbujących zakłócić ład i porządek w Polsce. Nikt 
nie mówił, że żołnierze będą strzelać do kobiet, dzieci i robotników. Oprócz tych młodych 
chłopaków do miasta skierowano ponad 300 czołgów i artylerię. Wydarzenia traktowano 
bardzo poważnie i za wszelką cenę starano się je spacyfikować. Wojsko wkroczyło do akcji, 
najpierw opanowano teren przy Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego. Do-
szło do wymiany ognia a walki w zasadzie trwały jeszcze do następnego dnia. 29 czerwca 
praktycznie przełamano opór protestujących. 30 czerwca 1956 roku już tylko pojedynczy 
robotnicy, którzy mieli jeszcze broń i amunicję prowadzili wymianę ognia. Warto dodać, że 
akcją pacyfikacyjną dowodził generał Stanisław Popławski. Jest to o tyle ciekawe, że został 
on przysłany ze Związku Sowieckiego. W latach 50. XX w. nadzorował Wojsko Polskie, po-
dobnie jak inni oficerowie sowieccy pełniący najwyższe funkcje wojskowe. Popławski po 
październiku 1956 roku musiał opuścić Polskę i w 1970 roku zmarł w Moskwie. Nie miał w 
Polsce żadnych skrupułów, żeby wydawać rozkazy użycia broni w stosunku do demonstru-
jących robotników. W trakcie zamieszek na lotnisku pod Poznaniem wylądował też Józef 
Cyrankiewicz, który koordynował akcję. Józef Cyrankiewicz wypowiedział wówczas słowa, 
które przeszły do historii: "Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę 
przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie!"?. 
Miało to znaczyć, że władza nie będzie miała żadnej litości wobec protestujących, że wszel-
kie tego typu akcje będą bez skrupułów tłumione. 

Sytuacja w Poznaniu została opanowana po trzech dniach, demonstrację spacyfiko-
wano. Jej bilans był straszny. Mówi się o około 70 ofiarach zabitych, wielu było też rannych, 
nie mówiąc już, że około 700 osób zatrzymano. W stosunku do zatrzymanych władza nie 
miała skrupułów. Funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa wykazywali się dużą brutalnością, 
około 300 osób za ten bunt robotniczy zostało osadzonych w więzieniach.  

Czerwiec 1956 roku to pierwszy tak liczny zryw robotników i ludności Poznania 
przeciw ludowej władzy, gdzie obok postulatów społecznych i socjalnych pojawiły się ak-
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centy polityczne. Po raz pierwszy od zakończenia II wojny światowej, a więc od kiedy Polska 
została podporządkowana Związkowi Sowieckiemu, robotnicy odważyli się wyjść na ulice i 
protestować przeciwko władzy. Nie spodziewali się chyba jednak takich gwałtownych roz-
wiązań jak użycie przeciwko nim broni palnej. Wydarzenia poznańskie odbiły się szerokim 
echem w całej Polsce i w Europie. Zajścia przygotowały grunt do zmian, jakie nastąpiły w 
Polsce w październiku 1956 roku, kiedy to Władysław Gomułka został I sekretarzem KC 
PZPR. O okresie jego rządów możemy dzisiaj mówić jako o odwilży. Najpierw czerwiec, a 
następnie październik 1956 roku przyniosły wielką nadzieję Polakom Zakończyły się mrocz-
ne czasy stalinizmu, w których panował wielki terror, były masowe aresztowania, wiele 
osób znalazło się w ciężkich więzieniach za działalność polityczną. Od października 1956 
rozpoczął się przełom, który nie byłby możliwy, gdyby nie wydarzenia 28 czerwca 1956 roku 
w Poznaniu. 
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Marek Kietliński 
 

Stan wojenny na Białostocczyźnie 
 
 
 
W nocy z 12 na 13 grudnia dokonano masowych internowań działaczy opozycyj-

nych  według wcześniej przygotowanych list. Władze oceniały, iż w pierwszych dniach 
stanu wojennego udało się zatrzymać 70% wszystkich zaplanowanych do internowania. 
W pierwszych godzinach stanu wojennego zatrzymano łącznie 3392 osoby, zaś do końca 
lutego 1982 r. internowano w sumie 6647 osób. W październiku 1982 r. liczba internowa-
nych wynosiła 9518 osób.  Przez 49 ośrodków odosobnienia przewinęło się ponad 10 tys. 
internowanych. Traktowano ich różnie, w zależności od więzienia lub obozu. Niektórym 
utrudniano kontakty z otoczeniem, używano przemocy. W innych ośrodkach pozwalano 
na kontakty internowanych między sobą  i z otoczeniem. Wprowadzony w grudniu stan 
wojenny trwał 586 dni. 

      
W godzinach popołudniowych 12 grudnia 1981 r. generał dywizji Czesław Kiszczak   

zwrócił się do szefa Sztabu Generalnego WP generała broni Floriana Siwickiego o wydanie 
rozkazów wojsku, by było gotowe do wykonania akcji kryptonim „Azalia”. Wyznaczeni do-
wódcy jednostek wojskowych zostali zobowiązani do nawiązania kontaktów z komendanta-
mi wojewódzkimi MO. Następnie Kiszczak rozkazał komendantom wojewódzkim MO wyko-
nanie akcji „Synchronizacja”. Informował przy tym, iż zapadły decyzje, których ogłoszenie 
nastąpi 13 grudnia o godzinie 6 rano w pierwszym programie Polskiego Radia. Polecał także 
wykonanie akcji „Jodła” i „Klon”, zajęcie siedzib zarządów regionów „Solidarności”, przej-
mowanie dokumentacji, unieruchomianie urządzeń poligraficznych – bez ich niszczenia. Do 
wykonania wyznaczonych zadań skierowano ponad 1 tys.  funkcjonariuszy SB i MO, ponad 
1,7 tys. żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza, prawie 1,7 tys. żołnierzy Nadwiślańskich Jed-
nostek Wojskowych MSW. W ramach tej operacji realizowano zadania szczelnego zabezpie-
czania granicy państwowej. Zaczęto aresztowania wielu działaczy. A wszystko to w ramach 
wprowadzonego 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego.  

 
Przygotowania do stanu wojennego 
Przygotowania do wprowadzenia stanu wojennego w województwie białostockim 

trwały od października 1980 roku. Typowano działaczy białostockiej „Solidarności”, którzy 
mieli zostać zatrzymani i umieszczeni w ośrodkach odosobnienia. Ostateczne listy interno-
wanych były gotowe 10 grudnia 1981 roku. Bezpośrednio przed stanem wojennym komen-
dant płk S. Rogalewski złożył zapotrzebowanie w centrali MSW na sto kilkadziesiąt druków 
decyzji o internowaniu, spodziewając się, że liczba osób wymagających osadzenia w ośrod-
ku odosobnienia może być znacznie większa od przewidywanych ponad sześćdziesięciu. 
Równocześnie – w ramach akcji o kryptonimie „Klon” – przygotowano listy osób, z którymi 
należało przeprowadzić tzw. rozmowy ostrzegawcze. Ich celem było pozyskanie od działa-
czy związkowych pisemnych deklaracji lojalności, a także zwerbowanie części z nich do 
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tajnej współpracy. Osoby odmawiające podpisania „lojalek” miały być natychmiast interno-
wane. Rozmowy miały się odbywać w KW MO przy ul. Sienkiewicza, KM MO przy ul. Bema 
oraz w siedzibie III komisariatu przy ul. Antoniukowskiej. 

  12 grudnia 1981 roku płk S. Rogalewski otrzymał rozkaz z Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych wyjęcia z kas pancernych przesyłek specjalnych i postępowania zgodnie z 
przygotowanym planem. Zwołał naradę funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, którzy 
zostali podzieleni na trzyosobowe grupy, które miały zatrzymywać wytypowanych działaczy 
„Solidarności”. Do każdej grupy przydzielono umundurowanego milicjanta i kierowcę z 
samochodem. Poszczególnym trójkom funkcjonariuszy wręczono przygotowane wcześniej 
koperty, które mieli otworzyć w samochodach. Funkcjonariusze pobrali z magazynu łapki 
metalowe do wyważania drzwi.  

  Na ośrodek odosobnienia i przetrzymywania internowanych działaczy 
„Solidarności” przeznaczono Oddział V na drugim piętrze w budynku głównym Aresztu 
Śledczego w Białymstoku. Zorganizowano tam tzw. Pawilon, w którym znajdowało się 19 
czteroosobowych cel objętych techniką operacyjną oraz 10 pokoi, z których 6 przeznaczo-
nych było do przesłuchań. 4 pokoje przeznaczono do pracy operacyjnej.  

 
Wprowadzenie stanu wojennego 
Dekretem datowanym na 12 grudnia 1981 roku Rada Państwa wprowadziła stan 

wojenny na obszarze całego kraju. Ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodo-
wego pod przewodnictwem generała Wojciecha Jaruzelskiego. Tekst dekretu o stanie wo-
jennym przedłożono członkom Rady Państwa PRL do uchwalenia w nocy z 12 na 13 grudnia 
1981 roku, gdy trwały już internowania działaczy „Solidarności”. Tekst dekretu opublikowa-
no w Dzienniku Ustaw z datą 14 grudnia 1981 roku, jednak druk Dziennika nastąpił dopiero 
17 grudnia 1981 roku i w tym dniu był kolportowany. Na mocy tak wydanego dekretu za-
wieszono działalność wszystkich organizacji, stowarzyszeń i związków zawodowych, w tym 
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, zakazano organizowania 
strajków i akcji protestacyjnych. Zawieszono wydawanie gazet i czasopism (miały się ukazy-
wać tylko „Trybuna Ludu”, „Żołnierz Wolności” oraz po jednym dzienniku lokalnym druko-
wanym w 16 ośrodkach Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa Książka Ruch”. W Bia-
łymstoku drukowano „Gazetę Współczesną”. Zmilitaryzowano niektóre zakłady pracy. W 
ośrodkach internowania osadzono wielu działaczy „Solidarności”. Powołano Rezerwowe 
Oddziały Milicji Obywatelskiej, do których na zasadzie kart mobilizacyjnych wcielono wielu 
działaczy „Solidarności”. Minister Spraw Wewnętrznych wprowadził zakaz poruszania się 
obywateli w miejscach publicznych w godzinach od 22 do 6 rano. Jednocześnie osoby prze-
bywające w miejscach publicznych zostały zobowiązane do posiadania przy sobie dowodów 
osobistych, a uczniowie legitymacji szkolnych. Wprowadzono także obowiązek uzyskiwania 
zezwolenia właściwego terenowego organu administracji na zmianę miejsca pobytu czaso-
wego na okres dłuższy niż 48 godzin. Wojewodom polecono zadbać o zaopatrzenie sklepów 
w chleb i mleko. Szczególną uwagę mieli też zwrócić na dostawy wody, ciepła, a także na 
sprawnie działającą komunikację miejską. W przypadku braków surowców wojewodowie 
mogli skracać tydzień pracy. KC PZPR zalecił, aby szczególną opieką objąć przemysł lekki i 
skórzany, gdzie przeważały kobiety i pod koniec tygodnia wprowadzić dzień wolny od pra-
cy. 

Kazimierz Dunaj - wojewoda białostocki zmilitaryzował Miejskie Przedsiębiorstwo 
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Komunikacji w Białymstoku, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bia-
łymstoku, Wojewódzką Komendę Straży Pożarnych w Białymstoku, Rejonowe Komendy 
Straży Pożarnych na terenie województwa białostockiego, komendy zawodowe straży po-
żarnych na terenie województwa białostockiego. Kilku oficerów SB oraz kompania żołnierzy 
Wojsk Ochrony Pogranicza zostali skierowani do obsadzenia głównego urzędu pocztowego 
w Białymstoku, mieszczącego się przy ulicy Warszawskiej. Budynek zajęty został 12 grudnia 
o godzinie 23. Zablokowano wszystkie połączenia telefoniczne.  

 28 grudnia 1981 roku płk Jerzy Michałkiewicz – zastępca komendanta wojewódz-
kiego MO ds. Służby Bezpieczeństwa w Białymstoku stworzył grupę operacyjną, która miała 
koordynować działania operacyjne wobec „Solidarności”. Na pierwszej odprawie członko-
wie grupy operacyjnej wytypowali zakłady, w których postanowili obsadzić Komisje Zakła-
dowe „Solidarności” własnymi ludźmi. W tym celu miały być powołane grupy inicjatywne w 
Białostockich Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Fasty”, Fabryce Przyrządów i Uchwytów, 
Polskich Kolejach Państwowych, Polskiej Komunikacji Samochodowej, Zakładach Napraw-
czych Taboru Kolejowego w Łapach, Białostockich Zakładach Graficznych, służbie zdrowia, 
oświacie. W ten sposób funkcjonariusze SB mogliby kontrolować i sterować odradzającą się 
„Solidarnością”. Białostocka SB przewidywała, że po wprowadzeniu stanu wojennego cen-
trum oporu będzie w „Uchwytach” przy ul. Łąkowej, a strajki mogą wybuchnąć w „Biazecie” 
i „Fastach”. Przeciwdziałać im mieli tajni współpracownicy, których zadaniem było przejęcie 
kierownictwa w KZ i sterowanie protestami.  

 
Internowanie działaczy białostockiej „Solidarności” 
W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku dokonano masowych internowań według 

wcześniej przygotowanych list. W Białymstoku wielokrotnie zmieniano listy osób przezna-
czonych do internowania. Wśród wielu nazwisk niemal na każdej z nich pojawiali się: Ber-
nard Bujwicki, Edmund Lajdorf, Michał Pietkiewicz, Jerzy Prajzner, Jerzy Zegarski (poprzez 
szwagra Jana Lityńskiego mającego dobre kontakty z Komitetem Obrony Robotników). Z list 
wykreślono ostatecznie wszystkie kobiety, w tym np. Teresę Leszczyńską i Zofię Lewicką-
Pezowicz. 

Internowania na Białostocczyźnie objęły głównie działaczy z Białegostoku, nato-
miast z Terenowych Komisji Koordynacyjnych tylko z Łap i Grajewa. Nie było aresztowań 
działaczy Terenowych Komisji Koordynacyjnych w Bielsku Podlaskim, Hajnówce, Mońkach, 
Sokółce i Siemiatyczach. Internowano przeważnie działaczy NSZZ „Solidarność”, jednego 
związkowca z NSZZ RI „Solidarność” – Jana Besztę Borowskiego, z Niezależnego Zrzeszenia 
Studentów – Konrada Kruszewskiego (w tym czasie etatowego pracownika ZR) i Jana Sakie-
la oraz dwóch funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, Krzysztofa Florczykowskiego i Andrzeja 
Radzickiego. Najliczniej zatrzymano członków Komisji Zakładowych „Uchwytów”, „Fast” i 
„Unitry-Biazet”. Z Komisji Zakładowej w „Uchwytach” internowano 6 związkowców, z 
„Fast” – 5, a z KZ „Unitra-Biazet” – 3. W nocy z 12 na 13 grudnia aresztowano łącznie 40 
osób, w dniach następnych kolejnych 19.  

  Początkowo internowani przetrzymywani byli w białostockim areszcie, gdzie pano-
wały znośne warunki. Siedzieli w celach czteroosobowych, korzystali z normalnych sanita-
riatów. Przez pierwszy tydzień nie byli wypuszczani na spacery, nie mogli kontaktować się z 
rodzinami. W kilka tygodni później część z nich wyszła na wolność. Podpisali oni tzw. 
„lojalki” w których zobowiązali się, iż nie będą działali na szkodę władz PRL. 
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5 stycznia 1982 roku w białostockim areszcie śledczym otwarto cele i rozpoczęto 
dokładne przeszukiwanie internowanych. Przy bramie oczekiwały na nich zakratowane 
budy. Na pytanie jednego z więźniów o miejsce docelowe wyjazdu, pilnujący ich oficer 
powiedział, żeby przygotowali się do kontroli celnej. Okna więźniarek były matowe, więc 
żaden z więźniów nie mógł się dokładnie zorientować, gdzie jadą. Więźniowie obawiali się, 
iż mogą być wywiezieni na Syberię. Po kilku godzinach dojechali jednak do aresztu w Suwał-
kach. Umieszczono ich w wieloosobowych celach. Pomieszczenia były niedogrzane i zagrzy-
bione, ściany mokre i zimne, a po zgaszeniu światła, grasowały szczury. Na korytarzu brako-
wało szyb, w łazience woda zamarzała w kranach. Gazety dostarczano co kilka dni. Szachy 
były jedyną dostępną rozrywką. Kąpiel brano raz w tygodniu (na zmianę ciepła i zimna wo-
da), wymiana pościeli następowała co dwa tygodnie. Aresztowani otoczeni byli słabą opie-
ką lekarską, w aptece brakowało leków, a na dentystę trzeba było czekać przynajmniej 
tydzień. Całodobowe wyżywienie nie przekraczało 2,6 tys. kalorii, uzupełnianych margaryną 
przemysłową. Na obiad podawano zupę, często z czerwonych buraków, pokrojonych 
w kostkę, drugie danie składało się przeważnie z ziemniaków i podrobów. Często podawa-
no makaron z białym serem, na kolację zaś chleb i dżem. Do łazienki wypuszczano dwa razy 
dziennie, na bardzo krótki czas. Więzionym urządzano również tzw. „suche łaźnie”. Wypro-
wadzano internowanych z cel, prowadzono wśród szpaleru zomowców i strażników w ka-
skach, uzbrojonych w szturmowe pały. W łaźni padało polecenie rozebrania się do naga. 
Następnie uwięzieni ustawiali się twarzami do ściany. Strażnicy robili wtedy szczegółową 
rewizję ubrań. W celach w tym czasie trwał „kipisz”, w czasie którego rekwirowano krzyży-
ki, święte obrazki, teksty wierszy i piosenek, a także korespondencję. Najlepsze warunki 
panowały w ośrodku internowania w Kwidzynie, gdzie trafili niektórzy działacze z Białego-
stoku (Konrad Kruszewski, Bernard Bujwicki, Józef Nowak). Były tam luźne cele, normalne 
sanitariaty i świetlice. 

Duchowego wsparcia internowanym udzielił ks. biskup Mikołaj Sasinowski z Łomży, 
który odwiedził internowanych w Suwałkach pod koniec stycznia 1982 roku. Po raz pierw-
szy od 13 grudnia 1981 roku odprawiona została msza święta. Ksiądz biskup w swoim kaza-
niu prosił więzionych o wytrwałość i wiarę w zwycięstwo słusznej robotniczej sprawy. Po 
mszy świętej odwiedził internowanych w ich celach. Obiecał, iż będzie robił wszystko, by 
ulżyć doli więzionych działaczy „Solidarności”. 

 
Działalność podziemnej „Solidarności” 
 Internowanie części działaczy białostockiej „Solidarności” nie doprowadziło do 

całkowitego rozbicia struktur Związku i zaprzestania jego działalności. Niektórym działa-
czom „Solidarności” udało się pozostać na wolności: Feliks Gołębiewski, Jerzy Rybnik, Ro-
man Wilk, Dariusz Boguski, Edward Łuczycki, Marek Maliszewski. Ocaleni działacze zgroma-
dzili się na plebanii Kościoła św. Rocha w Białymstoku. Ukrywający się działacze NSZZ 
„Solidarność” zorganizowali Prezydium Regionalnego Międzyzakładowego Komitetu Straj-
kowego NSZZ „Solidarność”. Napisali także pierwsze odezwy do członków „Solidarności”, 
które znalazły się w specjalnym numerze „Wiadomości Bieżących”. Wzywano w nich do 
strajków okupacyjnych we wszystkich zakładach pracy Regionu, wyłączono tylko zakłady 
produkujące żywność, energię, telekomunikację i placówki zdrowia. Po otrzymaniu infor-
macji, iż istnieje możliwość wykrycia ukrywających się przed SB, ksiądz Stanisław Szczepura 
przebrał ich w sutanny i zawiózł do Bazyliki Prokatedralnej, gdzie zaopiekował się nimi 
ksiądz Antoni Lićwinko. Do PRMKS NSZZ „Solidarność” dołączyli Krzysztof Burek i Stanisław 
Marczuk. 
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Pod koniec grudnia 1981 roku ukrywający się przewodniczący białostockiej 
„Solidarności”, Stanisław Marczuk, przekazał włoskiemu kierowcy, który przywiózł dary do 
Parafii Wniebowzięcia NMP w Białymstoku, odezwę skierowaną do wszystkich członków 
NSZZ „Solidarność”, zredagowaną przez Krzysztofa Burka. Była ona adresowana do przeby-
wającego w Rzymie księdza Leszka Sławoja Głódzia, który przekazał teksty Janowi Nowako-
wi-Jeziorańskiemu do Monachium, gdzie mieściła się siedziba Radia Wolna Europa. Radio 
wyemitowało informacje z Białegostoku na całą Europę. Dokument ten był jednym z pierw-
szych świadectw organizującego się strukturalnego oporu „Solidarności”. 

14 grudnia 1981 roku (pierwszy dzień roboczy po wprowadzeniu stanu wojennego) 
pomimo wezwań RMKS NSZZ „Solidarność” w województwie białostockim nie było maso-
wych protestów studentów ani załóg zakładów pracy. Doszło jedynie do kilku prób przerwa-
nia pracy. W Białostockich Zakładach Podzespołów Telewizyjnych „Unitra Biazet” na Wy-
dziale Technologicznym Konstrukcji Narzędzi odbyło się spotkanie kilkunastu członków 
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, którzy nie zostali aresztowani. W trakcie spotkania 
(wzięły w nim udział następujące osoby: Elżbieta Kaufman-Suszko, Marcjanna Romanowicz, 
Róża Michałowska, Ryszard Wnorowski, Jerzy Mojsa, Kazimierz Madej, Bogusław Dębski i 
Ryszard Borucki) powołano Komitet Strajkowy, na czele którego stanął Ryszard Borucki. Ze 
względu na możliwość interwencji Komitet apelował o zachowanie spokoju. Po spotkaniu 
jego uczestnicy przeszli na halę. Tam B. Dębski przekonywał zebranych robotników (ok. 600 
osób), że nie można pogodzić się ze stanem wojennym. Tego dnia nikt w „Unitrze-Biazet” 
nie podjął pracy. Komitet zarekwirował sprzęt nagłaśniający. Dzięki niemu poinformowano 
załogę, że w sobotę w nocy aresztowani zostali działacze Komisji Krajowej NSZZ „S” i działa-
cze regionalni. R. Borucki poinformował ponadto, iż w „Unitrze-Biazet” powołano Komitet 
Strajkowy, który zażądał uwolnienia wszystkich aresztowanych w związku z wprowadze-
niem stanu wojennego, zniesienia stanu wojennego, wydania zakładowego sztandaru KZ 
NSZZ „Solidarność”. Pod dokumentem podpisali się wszyscy, którzy uczestniczyli w zebra-
niu i utworzyli Komitet Strajkowy. Przed rozpoczęciem pracy przez drugą zmianę dyrektor 
„Unitry-Biazet” postanowił, że nie wpuści do zakładu przybyłych pracowników. Wobec 
takiej sytuacji Komitet Strajkowy podjął decyzję o zawieszeniu strajku. 

W Fabryce Urządzeń Grzewczych „Spomasz-Biawar” próbę przerwania pracy podjął 
przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Ryszard Siemiaszko. Rankiem 14 
grudnia zorganizował on zebranie załogi (przybyło około 100 osób), na którym wzywał do 
podjęcia strajku protestacyjnego w związku z wprowadzeniem stanu wojennego i interno-
waniem działaczy „Solidarności”. Ryszard Karbowski – kierownik zmiany – sporządził listę 
osób deklarujących chęć strajkowania. Zapisało się na niej tylko 23 pracowników 
„Biawaru”. W związku z tym załoga nie przerwała pracy. Kilka miesięcy później Siemiaszko 
został skazany przez Sąd Wojewódzki na rok więzienia. 

Nie udało się zorganizować strajku w największym zakładzie Białostocczyzny – czyli 
Białostockich Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Fasty”. Na wszystkich wydziałach poja-
wili się oficerowie Wojska Polskiego. Co jakiś czas obok zakładu przejeżdżały kolumny wo-
zów pancernych. Potencjalni organizatorzy byli wzywani na rozmowy z kierownictwem. 
Kilku członkom „Solidarności”: Jerzemu Wysockiemu, Kazimierzowi Maniczowi, Jolancie 
Wolany i Witoldowi Mierzwińskiemu udało się wynieść z zakładu sztandar Komisji Zakłado-
wej „Solidarności”, kilka flag oraz niektóre dokumenty. Na terenie zakładu wprowadzono 
ścisłą kontrolę poruszania się. 

Nie strajkowały również „Uchwyty”. Po ogłoszeniu stanu wojennego Henryk Mali-
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nowski, wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” (pracujący w Biurze 
Projektowym) pojawił się na terenie warsztatu. Jego obecność na hali fabrycznej i rozmowy 
z robotnikami zwróciły uwagę konfidentów Służby Bezpieczeństwa. Kierownictwo zakładu 
obawiało się, iż wiceprzewodniczący zorganizuje strajk w zakładzie – został więc aresztowa-
ny, a załoga zastraszona („Uchwyty” należały do czołówki zakładów w województwie biało-
stockim, w których organizowano robotnicze protesty). 

Pod koniec stycznia 1982 roku w pracowni Andrzeja Chwaliboga spotkali się Roman 
Wilk i Walenty Olendzki, którzy postanowili drukować i kolportować „Biuletyn Informacyj-
ny”. Z inicjatywy Romana Wilka powstała konspiracyjna grupa pod nazwą Tymczasowa 
Komisja Wykonawcza, która zajmowała się organizowaniem spotkań z ukrywającymi się 
działaczami NSZZ „Solidarność”, wyszukiwaniem im mieszkań, kolportażem podziemnego 
„Biuletynu”. W jej skład wchodzili: Jerzy Ickiewicz, Janusz Borzuchowski, Marian Leszczyński 
i Ewa Bończak-Kucharczyk. Pracę grupy koordynował Henryk Zdzienicki. Kolejną grupę zor-
ganizował S. Przestrzelski. W jej skład wchodzili: Zbigniew Krukowski, Krzysztof, Tomasz, 
Jacek i Henryk Wasilewscy, Kazimierz Płazak, Wojciech Białous, Jerzy Bukiert, Bolesław i 
Teresa Niewińscy. Grupa ta zajmowała się kolportażem „Biuletynu Informacyjnego”, a tak-
że przekazywaniem pieniędzy zebranych w zakładach pracy dla rodzin internowanych dzia-
łaczy. W mieszkaniu Wacława Przestrzelskiego (brata Stanisława) przechowywano część 
sprzętu poligraficznego uratowanego z Zarządu Regionu. 

Redakcja „Biuletynu Informacyjnego” wezwała członków Związku do udawania się 
wieczorem na krótki spacer w godzinach od 19.30 do 20.00 (czyli w porze nadawania dzien-
nika telewizyjnego). Spacerując, starano unikać się gromadzenia się w dużych grupach, aby 
nie dawać pretekstu milicji do interwencji. Od tej pory chodnikami wzdłuż ulic: Lipowej, św. 
Rocha i Rynku Kościuszki we wtorki, czwartki i soboty w wyznaczonych godzinach manife-
stacyjnie spacerowało po kilkaset osób. Z rąk do rąk przekazywano „Biuletyn Informacyj-
ny”, ulotki i inne nielegalne wydawnictwa. Jako uzupełnienie akcji spacerowej kierownic-
two proponowało akcję gazetową. W każdą środę należało powstrzymać się od kupowania 
gazet reżimowych. 

20 marca 1982 roku powstała Tymczasowa Komisja Regionalna NSZZ „Solidarność” 
Region Białystok, będąca kontynuacją RMKS. Jej nazwa nawiązywała do powstałej ogólno-
polskiej Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej. Tworzyli ją ukrywający się działacze NSZZ 
„Solidarność” m.in. Roman Wilk, Dariusz Boguski, Jerzy Rybnik, Stanisław Marczuk oraz 
Krzysztof Burek. Funkcję przewodniczącego powierzono Stanisławowi Marczukowi. Zasad-
niczym celem działania TKR było koordynowanie podziemnej działalności NSZZ 
„Solidarność” i realizacji jego programu, reprezentowanie interesów ludzi pracy, podejmo-
wanie działań zmierzających do zniesienia stanu wojennego, uwolnienia i rehabilitacji osób 
internowanych oraz skazanych za działalność związkową, przywrócenie praw pracowni-
czych osobom zwolnionym z zakładów pracy za przynależność do NSZZ „Solidarność”. 
Członkowie TKR zobowiązali się, iż z chwilą normalnej działalności Związku złożą sprawoz-
danie ze swej działalności merytorycznej i finansowej. Zaapelowali do wszystkich Związ-
kowców o jedność i wspólne działania. Przewodniczący Stanisław Marczuk dość często się 
spotykał z kolegami, którzy pozostawali w ukryciu. Omawiano koncepcję dalszych działań. 
Spotkania czasami były burzliwe. Ścierały się wizje co do sposobu działalności. 

TKR zaapelowała także do społeczeństwa o kontynuowanie protestu przeciwko 
wprowadzeniu stanu wojennego poprzez gaszenie światła i wystawianie w oknach świe-
czek i zniczy 13 każdego miesiąca, powstrzymywanie się od chodzenia do kina i teatru, no-

Rozpoczęcie Roku Szkolnego w Batorówce 
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szenie znaczka „Solidarności” przepasanego krepą, spotkania w parafialnych kościołach na 
mszy św. w intencji prześladowanych członków „Solidarności”, co tydzień – w środę – nie-
kupowanie gazet (miał to być protest przeciwko zawieszeniu wydawania prasy związko-
wej). TKR zaapelowała ponownie do związkowców o wieczorne spacery po ulicy Lipowej we 
wtorki, czwartki i soboty w godzinach nadawania dziennika telewizyjnego. 

W połowie maja 1982 roku TKR podjęła decyzję o czasowym zawieszeniu akcji spa-
cerów po ulicy Lipowej. Na tę decyzję złożyły się informacje, iż SB planuje prowokację, pod-
czas której miały być użyte oddziały ZOMO do pacyfikacji spaceru. Do TKR wpłynęło rów-
nież kilka wniosków od działaczy „Solidarności” z zakładów pracy, w których postulowano o 
ograniczenie lub zawieszenie spacerów. Z czasem zmalała także liczba uczestników space-
rujących po ulicy Lipowej. 

31 sierpnia 1982 roku z okazji 2. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych w 
Gdańsku, w Bazylice Prokatedralnej odprawiona została msza święta, która zgromadziła 
liczne rzesze wiernych. Kazanie wygłosił ks. proboszcz Antoni Lićwinko, który zaapelował o 
rozwagę i spokojne rozejście się do domów. Po zakończeniu nabożeństwa z pieśnią „Boże, 
coś Polskę” część uczestników (ponad 2,5 tysiąca) udała się na spacer ulicą Lipową do ko-
ścioła św. Rocha, skąd znaczna ich część zawróciła i próbowała dostać się pod siedzibę MKZ 
przy ulicy Nowotki (obecnie ulica Świętojańska). W rejonie ulicy Mickiewicza duże siły ZO-
MO zablokowały dojście do ulicy Nowotki. Przez milicyjny megafon manifestanci wezwani 
zostali do rozejścia się. Odpowiedzią na to były gwizdy oraz las wzniesionych do góry rąk z 
palcami ułożonymi w literę V. Tłum zaczął śpiewać hymn, a potem „Rotę” i „Boże coś Pol-
skę”. Przez cały czas skandowano hasła: „Solidarność”, „uwolnić Lecha”. Manifestanci ru-
szyli w górę ulicy Mickiewicza. Wejście od ulicy Orzeszkowej nie było zablokowane, więc 
manifestanci pomaszerowali tamtędy. Z balkonów pozdrawiali ich mieszkańcy ul. Orzeszko-
wej. Zamysłem manifestujących było dotarcie pod siedzibę Zarządu Regionu od strony ulicy 
Lenina (obecnie ulica Jana Klemensa Branickiego). Na mostku rzeki Białej znów natrafili na 
kordon ZOMO. Znów wezwano manifestantów do rozejścia się. Na kordon posypały się 
kwiaty, które ludzie zamierzali złożyć pod siedzibą Zarządu Regionu. Wtedy to z milicyjnych 
samochodów zaczęto robić zdjęcia. Część manifestujących zaczęła rozchodzić się do do-
mów. Kilkaset osób, które jeszcze pozostały, pomaszerowało dalej. Na rondzie od strony 
bramy wjazdowej do Pałacu Branickich pojawiły się znaczne siły ZOMO. Aleję 1 Maja 
(obecnie Aleja Józefa Piłsudskiego) zablokowano na mostku na rzece Białej. Po kolejnym 
wezwaniu do rozejścia się w tłum padły granaty z gazem łzawiącym oraz petardy, a ZOMO 
użyło szturmowych pałek. Wybuchła panika. Część z manifestujących uciekała, przeprawia-
jąc się przez rzekę Białą. Wylegitymowano ponad 100 osób. Pobito i zatrzymano 51 osób. 
Służba ruchu drogowego zabrała 16 praw jazdy za rzekome zakłócanie ruchu drogowego i 8 
dowodów rejestracyjnych. W pochodzie dominowała młodzież. Była to jedyna tak liczna 
manifestacja uliczna zorganizowana przez białostocką „Solidarność” i spacyfikowana przez 
ZOMO. Co prawda, w latach następnych próbowano organizować podobne manifestacje, 
ale gromadziły one nielicznych uczestników. 

W listopadzie 1982 roku w związku z rocznicą rejestracji NSZZ „Solidarność”, a także 
mającymi się odbyć strajkami władze wojewódzkie podjęły działania mające zapobiec przy-
gotowywanej akcji „Solidarności”. Na terenie miasta pojawiły się wzmocnione patrole mili-
cji i wojska. Sporządzona została lista szczególnie zagrożonych strajkami zakładów pracy w 
Białymstoku. Były to: „Fasty”, „Uchwyty”, „Biazet”, „Spomasz”, BZGraf, Fabryka Mebli, 
Huta Szkła, Zakłady Mięsne, „Agnella”, Elektrociepłownia. W Sokółce obawiano się strajku 
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w „Stolbudzie” i „Spomaszu”, w Wasilkowie w Zakładach im. E. Plater, zaś w Łapach w Cu-
krowni. Do zakładów pracy w województwie planowano wysłanie 27 grup operacyjnych. 
Dyrektorzy w niektórych zakładach pracy przeprowadzali „ostrzegawcze” rozmowy z poten-
cjalnymi członkami protestu. Szantażowano załogi zapowiedziami zwolnienia z pracy z chwi-
lą ogłoszenia strajku. Wśród aktywnych związkowców przeprowadzono pobór do wojska. 

11 listopada 1982 roku działacze i sympatycy podziemnej „Solidarności” uczcili 64. 
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W intencji wolnej Ojczyzny, a także tych, 
którzy oddali życie za próby odzyskania przez Polskę suwerenności oraz za ofiary stanu wo-
jennego, internowanych i więzionych, odprawiona została uroczysta msza święta. Zwycza-
jem stało się śpiewanie pieśni „Boże, coś Polskę”. Po mszy świętej zorganizowano pochód 
ulicami F. Dzierżyńskiego (obecnie ulica Legionowa) i Marii Skłodowskiej-Curie na Cmentarz 
Wojskowy przy ulicy Zwierzynieckiej. Uczestnikom tej dość licznej demonstracji (wzięło w 
niej udział około 2 tys. osób) towarzyszyły znaczne siły ZOMO. Przy Grobie Nieznanego Żoł-
nierza złożono kwiaty, zapalono znicze i świece, odśpiewano „Rotę”, „Boże, coś Polskę” oraz 
hymn narodowy. Uroczystość przebiegła w spokojnej atmosferze. Władze nie dokonały 
aresztowań. 

Nieudany strajk pokazał, że działalność podziemia osłabła. Brakowało ludzi do kol-
portażu „Biuletynu Informacyjnego”, który zaczął ukazywać się z coraz mniejszą częstotliwo-
ścią. Wielu działaczy starało się normalnie żyć i pracować. Ukrywającym się działaczom 
coraz trudniej było znaleźć bezpieczny lokal. 

 Pod koniec października 1982 roku na posiedzeniu Wojewódzkiego Komitetu Obro-
ny w Białymstoku płk S. Rogalewski poinformował zebranych, iż podziemna „Solidarność” 
stopniowo ograniczała swoją działalność. Szacował, iż w regionie było aktywnych tylko 200 
osób. Funkcjonariusze SB skonfiskowali 16587 ulotek, 1579 egzemplarzy podziemnych wy-
dawnictw, 40 plakatów, 8 transparentów, 34 flagi „Solidarności” oraz ujawnili ponad 294 
antypaństwowe napisy. Zlikwidowali 9 punktów, w których drukowano podziemne wydaw-
nictwa. Skonfiskowali: 4 maszyny do pisania, jeden powielacz, 149 sztuk matryc, 20 ryz pa-
pieru maszynowego oraz ponad 10 kilogramów farby drukarskiej. Internowali 58 osób, za-
trzymali 187 osób, aresztowali 83 osoby, sądy wszczęły 52 sprawy za naruszenie przepisów 
o stanie wojennym, przedstawiły też zarzuty 107 osobom, skazały 43 osoby, uniewinniły 6 
osób. Funkcjonariusze SB dokonali przeszukań u 362 osób, Wojewódzkie Komendy Uzupeł-
nień powołały do służby wojskowej 73 osoby, przeprowadzono 1393 rozmowy profilaktycz-
no-ostrzegawcze. Ponadto wydział operacyjne SB założyły 17 spraw operacyjnego rozpraco-
wania, 133 sprawy operacyjnego sprawdzania, 103 kwestionariusze ewidencyjne. W ra-
mach tych spraw objęto rozpracowaniem i kontrolą operacyjną 627 osób wywodzących się 
z „Solidarności” i NZS. Pozyskano do współpracy 258 tajnych współpracowników. SB otrzy-
mywała wyczerpujące informacje tylko z kilku zakładów pracy. 

15 stycznia 1983 roku TKR wydała Deklarację Programową, w której żądała od władz 
demokratyzacji i pluralizmu życia politycznego i społecznego, w tym demokratycznych wy-
borów, samorządności terytorialnej i niezależnych związków zawodowych, suwerenności i 
partnerskiego rozwoju stosunków Polski ze wszystkimi państwami na arenie międzynarodo-
wej. Związkowcy domagali się reformy systemu ekonomicznego w kierunku poszerzenia i 
rozwoju wielosektorowego modelu własnościowego, oparcia działalności gospodarczej na 
rachunku ekonomicznym i autentycznej samorządności oraz zniesienia prymatu ideologii 
nad ekonomiką. Postulowano opracowanie programu rozwoju rolnictwa i zaopatrzenia 
społecznego w żywność, ukierunkowanego na samowystarczalność żywnościową kraju po-
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przez wzrost potencjału produkcyjnego i umożliwienie operatywności ekonomicznej sektora 
prywatnego. Apelowano o zwiększenie nakładów na rozwój infrastruktury wsi i związanych 
z rolnictwem gałęzi przemysłu, wytworzenie właściwych relacji cen produktów rolnych w 
stosunku do innych artykułów oraz wprowadzenie kontroli eksportu artykułów żywnościo-
wych, zabezpieczającej priorytet w zaopatrzeniu rynku wewnętrznego. Żądano także anulo-
wania ustaw i przepisów umożliwiających represjonowanie opozycji i utrzymanie przywile-
jów grup rządzących oraz zagwarantowania rządów prawa i przestrzegania równości wobec 
prawa, swobody wyrażania przekonań i poglądów oraz nieskrępowanego dostępu do peł-
nej, rzetelnej informacji. 

Działania białostockiej „Solidarność” koncentrować się miały na podnoszeniu świa-
domości społecznej poprzez działalność oświatową i wydawniczą, upowszechnianiu społecz-
nie korzystnego systemu etycznego, tworzeniu ośrodków myśli twórczej (politycznej, eko-
nomicznej, naukowej, artystycznej, społecznej), bojkotowaniu fasadowych instytucji i orga-
nizacji tworzonych przez władze oraz szkodliwych społecznie zarządzeń władz, gromadzeniu 
materialnych zasobów stanowiących bazę ruchu. Szczególną uwagę miano zwrócić na stwo-
rzenie systemu pomocy i samopomocy, gwarantującego ochronę jednostek przed wypacze-
niami prawa, systemu wspomagającego poczucie bezpieczeństwa członków ruchu oraz 
umożliwiającego pomoc materialną najbardziej potrzebującym. Podkreślono ważność prze-
prowadzenia akcji ulotkowych, napisowych lub innych w taki sposób, aby uniemożliwić 
rozpoznanie lub wykrycie uczestników akcji i zapobiec szykanowaniu osób postronnych. 
Zobowiązano członków i sympatyków „Solidarności” do bojkotowania nowych związków 
zawodowych, fikcyjnej samorządności pracowników manipulowanych przez władzę, organi-
zacji społecznych typu PRON i KON. Podkreślono również, iż Związek nie prowadził, ani nie 
będzie prowadził działalności agresywnej, nie będzie stosował przemocy i niszczył już wy-
tworzonych dóbr materialnych. 

19 grudnia 1982 roku Rada Państwa uchwaliła zawieszenie stanu wojennego z 
dniem 31 grudnia 1982 roku. Z ośrodków internowania zwolniono wszystkich zatrzyma-
nych, poza siedmioma przywódcami „Solidarności”. Byli to: Andrzej Gwiazda, Seweryn Ja-
worski, Marian Jurczyk, Karol Modzelewski, Grzegorz Palka i Jan Rulewski. Internowanie 
zmieniono im na areszt. Wcześniej, we wrześniu 1982 roku, w identyczny sposób zmieniono 
status prawny czterech przywódców KOR – Jacka Kuronia, Adama Michnika, Jana Lityńskie-
go i Henryka Wujca. Prokuratura Wojskowa wysunęła pod ich adresem zarzut uczestnicze-
nia w przygotowywanym obaleniu ustroju PRL. Zawieszenie stanu wojennego z końcem 
1982 roku oznaczało kres masowego oporu. Oficjalne odwołanie stanu wojennego nastąpiło 
22 lipca 1983 roku. 
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Polskie kino krótkometrażowe jako odpowiedź  
na poszukiwanie formy artystycznej na XXI wiek – debata 

 
 
 
Białystok od kilkunastu lat jest uważany za stolicę kina krótkometrażowego. Tu z 

powodzeniem co roku startuje Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych 
ŻUBROFFKA. To ważne młodych twórców wydarzenie, w którym biorą udział filmowcy z 
wielu krajów świata. Prezentowane krótkie formy pokazują, że kino krótkometrażowe 
znajdujące się obecnie w niezwykle dobrej kondycji, stało się wnikliwym obserwatorem i 
komentatorem współczesnego świata. RODM w Białymstoku zorganizowała we współ-
pracy z Instytutem Studiów Kulturowych Uniwersytetu w Białymstoku debatę, w której 
filmoznawcy i kulturoznawcy weszli w dyskurs przybliżający specyfikę kina krótkometra-
żowego. Zgodnie doszli do wniosku, że krótka forma filmowa jest odpowiedzią na oczeki-
wania społeczne i wynika z poszukiwań wiarygodnej i wnikliwej formy arystycznej. 

W debacie wzięli udział: dr Tomasz Adamski, pracownik Instytutu Studiów Kultu-
rowych (jako moderator), prof. Alicja Kisielewska - dyrektor Instytutu Studiów Kulturo-
wych (kulturoznawca, filmoznawca, medioznawca, autorka wielu publikacji prowadząca 
badania z zakresu kultury audiowizualnej antropologii telewizji komunikacji kulturowej), 
dr Kamil Lipiński (praktyk kulturowych French Theory i kina eksperymentalnego, członek 
Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem), dr Maciej Białous z Instytutu Socjologii Uni-
wersytetu w Białymstoku (selekcjoner prowadzący, współorganizator Międzynarodowe-
go Festiwalu Filmów Krótkometrażowych Żubrofka), Ireneusz Prokopiuk – reżyser i reali-
zator filmów krótkometrażowych, nagradzanych na całym świecie filmów “Rodaki”, 
“Okno na Wschód” i “Dziwadło”, wielokrotny stypendysta różnych organizacji i podróżnik 
uczestnik wielu festiwali filmowych.  

 
Tomasz Adamski: Postaramy się dziś porozmawiać o tym, jak kino krótkometrażo-

we dzisiaj wygląda w kontekście formy artystycznej. Wszyscy się zgodzimy, że mamy 
obecnie dobry czas dla kina krótkometrażowego. Nie tylko polskie, ale też światowe kino 
znajduje regularną dystrybucję. Filmy krótkometrażowe pokazywane są w kinach na 
coraz większej liczbie festiwali. Polskie kino krótkometrażowe jest coraz częściej nagra-
dzane na całym świecie. Film krótkometrażowy jest jedną z  najstarszych kategorii w 
przypadku Oscarów. Od 1932 roku możemy obserwować pojedynek filmów krótkometra-
żowych. Polskie kino też miało nominację w tej kategorii - “Królik po Berlińsku” Bartosza 
Konopki czy “Nasza klątwa” Siwińskiego. Dla niektórych twórców kino  krótkometrażowe 
może być wprawką przed dalszymi produkcjami. Inni tworzą pełnometraże, potem do 
kina krótkometrażowego wracają.  

Jak to właśnie z tym kinem krótkometrażowym jest? Jak telewizja współczesna 
korzysta z form krótkometrażowych i na ile krótki metraż stał się popularną formą komu-
nikowania  się z publicznością, z widzami? 

Przystanek Podlaskie 
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Alicja Kisielewska: Telewizja naziemna wciąż jest w Polsce najpopularniejszym 
medium. Wbrew temu, co można by sądzić i co sądzą na ten temat nasi studenci, mówiąc, 
że najpopularniejszy jest Internet. Średnio statystyczny Polak w 2020 roku oglądał telewizję 
4 godziny i 20 minut dziennie, wliczając w to starców i dzieci. Więc to jest naprawdę zna-
cząca ilość czasu. Diagnozy teoretyków, krytyków, którzy od mniej więcej 20 lat wieszczyli 
śmierć telewizji, były mocno przesadzone i okazuje się że zupełnie nietrafne. Telewizja 
oczywiście w różny sposób korzysta z krótkich form filmowych, bo jeśli mówimy o filmie 
krótkometrażowym, to mówimy o filmie animowanym, dokumentalnym, eksperymental-
nym, fabularnym. Kryterium definiującym krótki metraż jest czas projekcji - tak mniej wię-
cej od 30 do 60 minut. W stacjach ogólnych tematycznych filmy krótkometrażowe najczę-
ściej pełnią rolę przerywników. Nie są one jakimś znaczącym elementem programu, różne-
go rodzaju dokumenty są pokazywane bardzo często przy okazji rocznic, wydarzeń nadzwy-
czajnych, jakichś katastrof. Przywołuje się wtedy jakieś dokumenty czy reportaże, które 
dotyczyły podobnej tematyki. Natomiast filmy np. animowane czy eksperymentalne, czy 
krótkie filmy fabularne, które też moglibyśmy włączyć do tego gatunku zwykle są pokazy-
wane późną nocą.  

Kanałem, poprzez który telewizja pokazuje filmy krótkometrażowe najczęściej, są 
kanały tematyczne. Stacji tematycznych jest w tej chwili dosyć dużo, bo różne stacje telewi-
zji naziemnej, na których się tutaj koncentruje pokazują np. dokumenty. Jeśli chodzi o tele-
wizję publiczną w Polsce, to mamy telewizje TVP Kultura, TVP Historia i TVP Dokument - 
bardzo ciekawa stacja tematyczna, która rozpoczęła działalność w listopadzie 2020 roku. 
Można tu zobaczyć różnego rodzaju dokumenty, często pojawiające się w cyklach. Telewi-
zja jest medium seryjnym i cyklicznym. Mnie szczególnie zajął cykl „Dzika Polska”. Przyrod-
nicy pokazują piękne miejsca, często na Podlasiu, w których obserwują przyrodę, pokazują 
różne niezwykłe zachowania zwierząt, ale też zachowania ludzi. Kolejny cykl, na który zwró-
ciłam uwagę to swoista spowiedź życia. Są to rozszerzone wywiady z naukowcami, artysta-
mi społecznikami, którzy opowiadają o swoim życiu. Wydaje mi się, że to ciekawa propozy-
cja. „Rzecz Polska”, kolejny cykl, który wydał mi się bardzo interesujący. Pokazuje się 100 
najlepszych polskich projektów. Na przykład w jednym z odcinków tematem była meblo-
ścianka Kowalskich. Jest ona pewnym wytworem designu okresu PRL-u, ale dzisiaj uchodzi 
wręcz za dzieło sztuki.  

Specyficznym dziełem sztuki filmowej są niezwykłe historie biało-czerwonych - cykl 
dokumentów o sportowcach emitowany w programie TVP Historia. To klasyka polskiego 
dokumentu. A mamy fantastyczne filmy dokumentalne z lat 60. XX w.  

Tomasz Adamski: Chciałem spytać o krótki metraż w kontekście właśnie awangar-
dy filmowej. Awangarda filmowa w bardzo dużej mierze współtworzona była przez ludzi, 
którzy między innymi robili krótkie formy filmowe. Gdyby spróbować zbudować taki po-
most w sensie: film krótkometrażowy w kontekście awangardy a współcześnie? Jak 
przedstawiałaby się sytuacja? 

Kamil Lipiński: Krótki metraż święcił swoje najlepsze dni w latach 30. XX wieku. 
Począwszy od 1923 roku, gdy po raz pierwszy pokazano film “Antrakt”. Podczas pokazu 
teatru Westchnienie Relage w Paryżu to był film „Rene Claire”. Potem właściwie cały ten 
dadaistyczno-surrealistyczny okres korzystał z tej formy. Między innymi powstały filmy 
Mana Raya „Powrót do rozumu”, „Emak-Bakia” tudzież „Rozgwiazda”. Ona właśnie funkcjo-
nowała jako takie właściwie obrazy, przenikające pomiędzy sztukami, zwłaszcza fotografią a 
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filmem. I oczywiście to były różne techniki. Man Ray był fotografem. Przede wszystkim 
posługiwał się taką techniką rayografii (technika wykonywania obrazów na materiale świa-
tłoczułym bez użycia aparatury fotograficznej) w celu oświetlenia obiektów i połączenia ich 
z takim dadaistycznym nurtem korzystającym z tego, co przypadkowe. Z tego, co pochodzi 
z życia codziennego. Jednocześnie te krótkometrażowe filmy obfitowały w elementy ludo-
we lub korzystały z nawiązań do sztuk afrykańskich. To była cecha awangardy tego czasu. 
Wspomnieć należy również o „Balecie mechanicznym”, przykładzie kinetyki. Film ten poka-
zał, że przedmiot też może być pewnym rodzajem sztuki. Garnki, talerze, butelki ruszają 
się , pokazywane są z różnych perspektyw. Na ekranie mamy chaos. To były pewne aspek-
ty, które czasami próbowały wpłynąć na widza. Najbardziej znanym przykładem jest wła-
śnie „Pies andaluzyjski” Luisa Bunuela, który w sposób oszczerczy próbował wpłynąć na 
widza. Chociażby właśnie poprzez takie zabiegi oparte na szoku jakby poprzez przecinanie 
gałki ocznej. Luis Bunuel był surrealistą i właśnie poetyka snu niejednokrotnie pojawia się 
w jego filmach. To oczywiście był także element wielu innych filmów. Germaine Dulac - 
świetna francuska  awangardzistka łączyła muzykę z syntezą sztuk. O latach trzydziestych 
mówimy, że jest to złoty wiek surrealistycznego manifestu. Można się jeszcze odnieść do 
poetyki manifestu André Bretona. Myślę, że ta awangarda w pewien sposób wpłynęła na 
różnego rodzaju awangardę polską. Themersonów chociażby.  

Krótki metraż był wykorzystywany w Warsztacie Formy Filmowej w Łodzi. Współ-
cześnie takim chyba największym przedstawicielem kina krótkometrażowego jest Piotr 
Dumała, który para się między innymi wydrapywaniem, malowaniem rysunków na płytach 
gipsowych igłą lub innymi elementami. W efekcie powstały tak doskonałe prace jak „Franz 
Kafka” czy „Lykantropia”. Niedawno w ramach Krakowskiego Festiwalu Filmowego Dumała 
został nagrodzony za całokształt twórczości Smokiem Smoków 2021. Przy tej okazji można 
było oglądać jego najnowszy film „Ostatnia Wieczerza”, który jest niejako nawiązaniem 
artystycznym do Nowego Testamentu. Oczywiście do do znanej ikonografii Leonarda da 
Vinci, która jest tutaj pokazana w nowej współczesnej formie. Ta współczesność niejako 
zawsze oscyluje pomiędzy tradycją awangardy i próbuje w pewien sposób w nowym świe-
tle pokazywać tę codzienność.  

Tomasz Adamski: Wychodzimy więc od awangardy. Gdyby nie awangarda, nie 
byłoby tych współczesnych form telewizyjnych, o których mówiła profesor Alicja Kisie-
lewska. Przenieśmy się jednak w stronę bardziej praktyczną. Doktora Macieja Białousa 
poproszę o ustosunkowanie się do form krótkometrażowych. Też w kontekście festiwali, 
bo miał Pan okazję uczestniczyć w największym festiwalu w tej części Polski. Oglądał Pan 
całą masę filmów jako selekcjoner. Czy dostrzega Pan we współczesnym polskim kinie 
krótkometrażowym jakieś powtarzające się motywy? Czy to kino szybko reaguje na ota-
czającą nas rzeczywistość? Czy dostrzega się jakieś formalne aspekty, które się powtarza-
ją? 

Maciej Białous: Żeby na to pytanie dobrze odpowiedzieć, trzeba zrobić takie bliższe 
spojrzenie. Są filmy fabularne, dokumentalne, animacja - trudno znaleźć wspólny mianow-
nik dla całej twórczości. Te filmy fabularne krótkometrażowe, które obecnie powstają i 
które znajdują się w obiegu festiwalowym, są chyba najbardziej konserwatywne w formie. 
Bardzo często sprawnie zrealizowane, ale wydaje mi się, że w większości przypadków to są 
takie „rozbiegówki” przed długimi metrażami. Szczególnie mam takie wrażenie, oglądając 
filmy, które są wyprodukowane przez Studio Munka. Studio Munka jest producentem de-
biutów filmowych. Twórcy testują swoje możliwości i w związku z tym jest to takie trochę 
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bezpieczne formalnie. Mało jest takich twórców filmów krótkometrażowych w Polsce, któ-
rzy by konsekwentnie próbowali własny styl autorski tworzyć. Być może jednym z takich 
wyjątków jest np. Damian Kocur. On ma taką elastyczną metodę pracy na planie, gdzie nie 
ma w scenariuszu ściśle rozpisanych dialogów i w związku z czym w efekcie mamy taki kok-
tajl kontrolowanej nieporadność i trochę szczerego niewyszukanego humoru i takiego hu-
manizmu bardzo fajnego. Damian Kocur  za moment przystępuje do tworzenia pierwszego 
swojego pełnometrażowego filmu i być może wypadnie z tego obiegu krótkiego. Wydaje mi 
się więc, że brakuje nam trochę takich właśnie takich autorskich spojrzeń. Brawurowych  a 
nawet bezczelnych tematów. Takim wyjątkiem jest  film Aleksandry Terpińskiej 
„Najpiękniejsze fajerwerki ever”, gdzie było z jednej strony spojrzenie na takie życie współ-
czesnych młodych ludzi w Polsce, ale połączone z taką fantazją political fiction, czy w ogóle 
z wypowiedzią polityczną. Tego też nie ma za dużo w polskim kinie młodych twórców. To, 
co widzę i co mi się podoba to to, że jest bardzo dużo filmów, które zwracają oczy na pro-
wincję i to nie w takim sensie, że młodzi twórcy szukają na prowincji tego „domu złego”. 
Prowincja to nie jest egzotyka i straszne miejsce, na które patrzymy z perspektywy wielko-
miejskiej. Twórcy raczej szukają tam takiego małego realizmu. Gdzieś w małych miejscowo-
ściach czy w jakiejś przydrożnych barach, w takich klimatach. To mi się podoba. Wydaje mi 
się, że jest to jakiś rys, który charakteryzuje tę współczesną fabułę. 

 Jeżeli chodzi o animacje, to na pewno tam się dzieje więcej, bo tam po prostu sama 
forma daje więcej możliwości i cały czas pojawiają się nowe techniki związane z technikami 
cyfrowymi. Więc o wiele łatwiej jest też mieszać technicznie filmy i to jest bardzo ciekawe. 
Wydaje mi się, że filmy animowane czy animowane dokumenty to bardzo ciekawa nisza. 
Twórcy eksplorują ją, często są też bardziej progresywne  tematycznie. Kwestie związane z 
cielesnością, seksualnością bardziej też korespondują z takim światowym współczesnym 
kinem krótkometrażowym. W ostatnich latach powstało też wiele dokumentów animowa-
nych, które bardzo mi się podobają. Poruszają kwestie relacji międzyludzkich, relacji rodzin-
nych często międzypokoleniowych. Niekiedy młody twórca skupia się np. na swoich dziad-
kach albo na swoich sąsiadach. Wydaje mi się, że to idzie trochę w parze z taką kulturą 
młodego pokolenia-otwartości emocjonalnej i tego, że trzeba mówić o różnych rzeczach, 
trzeba przepracowywać trudne tematy. W związku z tym te filmy może nie są jakoś zachwy-
cające technicznie. Natomiast ich prawdziwość cały czas mnie urzeka. I jeszcze jako post-
scriptum: jeżeli gdzieś widziałbym jakieś wypowiedzi polityczne, to właśnie w kinie doku-
mentalnym, które stara się czasami na bieżąco łapać to, co się dzieje. Na przykład w ze-
szłym roku pojawił się film „Mój kraj taki piękny”. To był taki film, który na bieżąco, w takim 
stylu reportażowym pokazywał wydarzenia uliczne, jakie w ostatnich latach w Polsce mają 
miejsce.  

Tomasz Adamski: Film krótkometrażowy to miejsce, w którym można zobaczyć 
właśnie filmy animowane, krótka forma bardzo szybko reaguje na otaczającą nas rzeczy-
wistość. Jest mniejszy budżet, szybciej można wyprodukować filmy. Jak już jesteśmy przy 
produkcji filmów to pytanie do reżysera praktyka. Ireneusz Prokopiuk realizuje już filmy 
od 20 lat. Jak z Twojej perspektywy wygląda produkcja krótkich metraży. Czy coś się 
zmieniło od czasu, kiedy zaczynałeś? Jak to wygląda dzisiaj? 

Ireneusz Prokopiuk: Zajmuję się filmami dokumentalnym z racji zawodu i zaintere-
sowania. Zawsze bardziej mnie interesował człowiek, jego okolica, relacje międzyludzkie niż 
przyroda czy jakieś fabularne historie. I wydaje mi się, że dokumentalne tematy, które w tej 
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chwili są poruszane w zasadzie za bardzo się nie zmieniły, tak jak nie zmienia się tam 
„człowiecza osobowość”. Kiedyś, gdy jeździłem na festiwale i oglądałem krótkometrażowe 
fabuły, to one skupiały się na przykład na złu, którym była wtedy korporacja. Nie było wte-
dy jeszcze tak rozwiniętych social mediów, więc upust tego złego przenosił się na korpora-
cje. W tej chwili korporacje owszem nadal pozostają tym „złym”, ale wahadło wychyla się 
na social media i „wielkiego brata”, który jest obecny już od kilkudziesięciu lat razem z 
nami w systemie.  

Jeżeli chodzi o sprzęty, to też zrobiliśmy tutaj duży krok, bo ja pamiętam swoją 
pierwszą kamerę, na którą zbierałem nie pamiętam ile i pewnie jeszcze drugie tyle musieli 
dołożyć rodzice. Pamiętam przejście do świata cyfrowego jako taki krok milowy, który 
usprawnił produkcję i postprodukcję filmu. Wprawdzie nagrywało się na kasetach, ale mo-
głem sobie w miarę sprawnie i szybko załadować materiał cyfrowy już do komputera. Mo-
głem dokonać tej obróbki, bo kilka lat wcześniej to były jeszcze duże zabiegi  - trzeba było 
szukać ludzi, którzy potrafili z VHS przenieść materiał na cyfrę. Moje początki to w zasadzie 
już kaseta cyfrowa. Moje krótkie metraże trwają tak naprawdę do 15 minut. Tak to do tej 
pory pojmowałem. Nie szukałem nigdzie wyszukanych tematów. Ja wcześniej byłem radio-
wcem, pracowałem w radiu i wizyty gdzieś tam w małych miejscowościach, na wioskach, 
były mi bardzo bliskie z tego względu, że tam szybciej można było poznać człowieka. Szyb-
ciej wejść z nim w interakcję. Osoby mieszkające na wsi też były chłonne wiedzy o przy-
jezdnych – skąd, po co, jak to? Ta ciekawość była obustronna. Poza tym na wsi się wycho-
wałem, więc „czaiłem” ten klimat. Mój film, który zdobył spore uznanie i przez kilka lat 
wędrował po festiwalach w całej Polsce i na pokazach zagranicznych dotyczył małej miej-
scowości przy granicy z Białorusią. Trafiliśmy na tę miejscowość zupełnie przypadkiem, 
jeżdżąc rowerami. Potem po kilku latach postanowiłem wziąć kamerę i tam pojechać jesz-
cze raz. 

Tomasz Adamski: Pani profesor Alicja Kisielewska znowu w kontekście telewizji. 
Odpowiedzmy na pytanie o przyszłość. Jak telewizja będzie wyglądała w przyszłości pod 
względem np. form krótkometrażowych? W jaki sposób telewizja odpowiada na zapo-
trzebowania widzów, które też chyba się zmieniają?  

Alicja Kisielewska: To, co widać dzisiaj to na pewno duża przyszłość dla kina krót-
kometrażowego i różnych form krótkometrażowych w telewizji. Odnoszę się nie tylko do 
telewizji naziemnej, ramówkowej, gdzie krótki metraż bardzo dobrze się wpisuje. Łatwo 
można reklamę umieścić i to jest plus niewątpliwy. Przyszłosć widzę też w innych odmia-
nach telewizji internetowej. Krótki metraż na pewno, krótki film, polskie kino krótkometra-
żowe na pewno. Ja tutaj widzę dwie tendencje, jeśli chodzi o telewizję. Pierwsza to telewi-
zja rzeczywistości - reality tv. Niewątpliwie to króluje w tej chwili na ekranach różnych 
stacji telewizyjnych. Widzowie kochają reality tv w bardzo różnych odsłonach, wersjach i 
wariantach. I druga kwestia – obserwuję odwrót od gatunków telewizyjnych. Jeżeli dzisiaj 
mówimy: film animowany, dokumentalny, coraz trudniej jest to zdefiniować. Myślę, że 
tutaj Ireneusz Prokopiuk jako praktyk też może to potwierdzić. Takim symbolem mojego 
myślenia o tym, co się tutaj w tej przestrzeni dzieje, może być taki fałszywy dokument, jaki 
stworzył swego czasu Woody Allen, czyli film „Zelik”. I to moim zdaniem mamy w tej chwili 
w telewizji. Wyrazem takiego fałszywego dokumentalizmu w różnych wariantach jest tele-
nowela dokumentalna. Każda stacja telewizyjna stara się mieć swoją telenowelę dokumen-
talną. Produkcje: typu „Dlaczego ja?”, „Zdrady”, „Wydział zabójstw” itd. Tego jest mnó-
stwo. Widzowie to bardzo lubią, dlatego że wiąże się z tym ideologia telewizji jako medium 
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rzeczywistości, takiego medium, które opowiada o rzeczywistości - mówi „czystą żywą praw-
dę” tym odbiorcom. My jako odbiorcy kompetentni, ale też jako eksperci wiemy, że to jest 
fałszywy dokument, bo to połączenie telenoweli, czyli formuły opery mydlanej z dokumen-
tem. Z tego połączenia powstaje właśnie fałszywy dokument. Odbiorca natomiast jest prze-
konany o jego prawdziwości, ponieważ tu są żywi ludzie - „autentyczni”, którzy mówią o 
swoich problemach: o tym, że mąż zdradzał żonę, że tutaj oszukali itd.  

Druga tendencja, którą dostrzegam jest amatorski film wideo, czyli produkcje ama-
torów.  Dzisiaj trudno powiedzieć, kto jest amatorem. Czy Pan jest amatorem? Ja mogę 
powiedzieć, że Pan jest profesjonalistą. Natomiast jeśli byśmy chcieli sklasyfikować, to moż-
na powiedzieć, że to jest amatorskie wideo. I coraz więcej tego typu realizacji krótkich me-
traży jest w różnych stacjach telewizyjnych. Bardzo często stacje korzystają z materiałów 
nadesłanych przez widzów, bo ktoś był świadkiem wypadku albo coś ciekawego zarejestro-
wał. Albo zrobił film. Można to wysłać do stacji, można to wrzucić do sieci, bo definicja tele-
wizji też dzisiaj jest bardzo szeroka. Więc jeśli bym chciała skonstruować odpowiedź na py-
tanie o przyszłość telewizji w kontekście właśnie polskiego kina krótkometrażowego, to bym 
powiedziała, że ona tkwi gdzieś między fikcją a rzeczywistością. Nie potrafię granicy wska-
zać. 

Tomasz Adamski: Mówiliśmy troszeczkę o awangardzie. Jak to jest z poszukiwa-
niem nowej formy artystycznej przez współczesne kino krótkometrażowe? Na ile rzeczywi-
ście te rozwiązania, które się pojawiają są nowe, eksperymentalne, a na ile być może to 
jest coś, co już było, a my się zachwycamy czymś, co robili jeszcze artyści w latach 20 czy 
30?  

Kamil Lipiński: Podejrzewam, że poszukiwania nowych środków wyrazu są jedną z 
tendencji współczesnego kina krótkometrażowego, ale nie jedyną oczywiście. Nawiązania 
do ewentualnych rozwiązań technicznych, do klasyki, do tradycji, do pewnych gier intelektu-
alnych z tym, co było, są oczywistym odwołaniem, hołdem dla historii kina sztuk wizualnych 
czy historii kultury. I podejrzewam, że one wcale nie muszą ulec wykończeniu, tylko mogą 
wzbogacać nowe formy przekazu. Ostatnimi czasy oglądałem film Barbary Białowąs 
„Landryneczka”, w którym główny bohater odwoływał się do filmu „Rejs”. Tutaj intertekstu-
alność była na miejscu. Ale zasadniczo, jeśli idzie o współczesne nowe środki wyrazu, to 
odwołam się do niedawnych badań, które przeprowadziłem w ramach festiwalu Short 
Waves w Poznaniu, skąd pochodzę. Udałem się tam na panel poświęcony Virtual Reality. 
Oglądałem dwa filmy, które były zrealizowane w technice Virtual Reality. Jedna z nich przed-
stawiała krótki metraż, który był w zasadzie animacją, ale można było oglądać tak jakby 
oglądały dzieci. Otrzymywałem okulary, przez które widziałem obraz i, obracając się, właści-
wie mogłem zobaczyć wszystko 360 stopni wokół mnie. Otrzymywałem taką panoramę, 
mogłem jednocześnie spojrzeć w górę i w dół, a więc de facto tych możliwości patrzenia 
było znacznie więcej aniżeli w kinie czy też podczas projekcji. Było to rzeczywiście coś nie-
zwykle interesującego. Azjatycka panorama, wielkie reklamy wielkiego miasta, zmieniający 
się ludzie. To było niezwykle interesujące, pokazujące właściwie, w jaki sposób zmieniają się 
pejzaże miasta. Drugi zaś film był bardziej filmem dokumentalnym, który ma swoje korzenie 
w rzeczywistości. Realizowany w tej samej technice co chociażby film Cristiana Cifela. A to 
taki właśnie jeden ze współczesnych młodych, koło trzydziestki, reżyserów, który już zreali-
zował 5 filmów za pomocą tej techniki. I on właśnie jakby lokując przestrzeń zdarzeń w pię-
ciu miejsca, na przykład w kolonii karnej, w więzieniu, w pokoju prostytutki, na treningu 
bokserskim, pokazywał pięć takich przestrzeni, które w jego przekonaniu były poza spojrze-



47 

niem społecznym. I jednocześnie możliwość obejrzenia ze wszystkich stron tych przestrzeni 
była niezwykle urzekająca. Bo teoretycznie nigdy nie mamy możliwości wejścia np. do kolo-
nii karnej czy kulisy intymne prostytucji. Autor później był obecny na festiwalu i udało mi się 
nawiązać z nim kontakt. Między innymi opowiadał o swoim nowym projekcie, który opiera 
się między innymi na próbie rozmowy ze świadkami Holokaustu. Jednocześnie on chce w 
ten sam sposób nakręcić obozy zagłady. Między innymi chce jechać do Auschwitz i to co jest 
ciekawe, to między innymi to, że on teraz próbuje współpracować z takim wirtualnym biu-
rem, które polega na tym, że właściwie wchodzisz do takiego specjalnego pomieszczenia i z 
30 kamer, które są ze wszystkich stron zamontowane powstaje obraz.Te kamery tworzą 
swoisty skan twojego ciała. W efekcie mapują cię, skanują ze wszystkich stron. W ten spo-
sób tworzy się taka wirtualna postać twojej osoby. I następnie postać, która w ten sposób 
została wymodelowana przenosi się do ewentualnej przestrzeni, takiej, która została już 
nakręcona w technice panoramy. Także to jest niezwykle ciekawe. Pracuję nad tym pod 
wieloma względami, ale coś nie wychodzi poza tzw. free degrees of freedom, czyli trzy wy-
miary takie, gdzie można spoglądać na wszystkie strony do takiego bardziej interaktywnego 
właściwie six degrees, czyli że można wychodzić, dotykać różnych miejsc i jakby to powie-
dzieć inaczej, bardziej cieleśnie odczuwać obraz filmu i całą rzeczywistość. 

Tomasz Adamski: Coraz więcej festiwali filmów krótkometrażowych powstaje, 
coraz więcej ludzi przychodzi te filmy oglądać i na festiwalach, i na platformach. Szczegól-
nie w Stanach Zjednoczonych. U nas jeszcze nie jest to tak rozpowszechnione, ale myślę, 
że w tę stronę będą rozwijać się te nasze platformy. Dlaczego twórcy decydują się na for-
mę krótkometrażową a publiczność tak chętnie przychodzi oglądać tego rodzaju kino? 

Maciej Białous: Myślę, że to jest tak naprawdę w połowie drogi pomiędzy potrzebą 
a koniecznością. Bo bardzo często filmy krótkometrażowe, szczególnie takie, które widzimy 
w Polsce w obiegu festiwalowym to są filmy młodych twórców. Wiadomo, że młodzi twórcy 
mogą nie mieć możliwości zebrania środków, aby stworzyć film pełnometrażowy. Często to 
są filmy dyplomowe, które się wypuszcza i które potem może oglądać publiczność. Więc z 
jednej strony jest to po prostu takie ograniczanie, powiedziałbym ekonomiczno-
organizacyjne, dla tych młodych twórców, ale z drugiej strony, taka krótka forma daje więk-
sze możliwości ekspresji, nieograniczonej. To znaczy większe możliwości eksperymentowa-
nia, większe możliwości jakiejś takiej transgresji i też trzymania ręki na pulsie. Krótkie filmy 
szybciej niż w długim metrażu reagują na na ważne tematy. Co zresztą jest w jakimś sensie 
bronią obosieczną bo też pamiętam, że w ciągu kilku ostatnich lat na przykład powstała 
masa filmów na tematy związane z kryzysem uchodźców i na początku oczywiście wszyscy 
uważali, że to jest bardzo ważny temat, że trzeba brać takie filmy na festiwale itd. Ale po 
kilku latach okazywało się, że sam temat już nie wystarczy, bo takich filmów nakręcono 
bardzo dużo. Więc jeżeli ktoś chce nadal eksplorować ten wątek, to musi bardzo się posta-
rać, żeby pozazać coś formalnie i technicznie nowego. W ubiegłym roku oglądaliśmy masę 
filmów na temat związany z pandemią. W większości to nie były dobre filmy. Wydaje mi się, 
że na razie zostały sportretowane smutek i melancholia siedzenia w domu. Coś, co się nam 
wszystkim udzieliło zeszłej wiosny, ale wydaje mi się, że jeszcze czekamy. Pewnie ten rok 
następny przyniesie jeszcze wysyp takich okołopandemicznych filmów. I na podobnej zasa-
dzie pewnie będziemy oglądać je na festiwalach. Więc taka możliwość szybkiego reagowa-
nia jest bardzo ważna. A jeśli chodzi o publiczność to podobnie. Gdy patrzę na publiczność 
na festiwalu „Żubroffka” lub na innych festiwalach w Polsce czy za granicą, widzę młodych 
ludzi, którzy szukają czegoś innego, czegoś, czego nie znają z telewizji czy z takich mainstre-
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amowych serwisów streamingowych w rodzaju „Netflixa”, bo tam algorytmy nie narzucają 
super eksperymentalnych form na początku, tylko raczej te bezpieczniejsze tematy. Więc 
młodzi ludzie szukają czegoś nowego i nowych tematów. Szukają też czegoś, co rezonuje w 
nich- podobnych doświadczeń, bo to jest właśnie kino młodych ludzi. I wydaje mi się, gdy 
patrzę na takie rozmowy z twórcami gdzieś na pokazach, że to właśnie młodzi ludzie naj-
chętniej chyba się uaktywniają w takiej sytuacji, kiedy czują, że film mówi o nich na przy-
kład. I to są główne atuty tego krótkiego kina. 

Tomasz Adamski: Jak wygląda dystrybucja filmów krótkometrażowych? To zna-
czy, jeśli zrobiłeś film, co możesz zrobić, żeby jak najwięcej osób było w stanie go obej-
rzeć? Czy festiwale chętnie przyjmują filmy? Czy są jakieś innego rodzaju platformy? Jak 
to wygląda od strony realizacyjnej? 

Ireneusz Prokopiuk: Najłatwiejsza droga to wspominane tutaj social media. Robiąc 
filmy, ładuję je na wiadomą platformę, z której wszyscy korzystają. I w zasadzie one tam na 
tej platformie leżakują. Ja chciałbym jeszcze nawiązać do filmów które pamiętam sprzed 20 
lat gdzieś w Niemczech na jakimś festiwalu. Moje filmy oglądali ludzie i wtedy każdy się 
dziwił, że w napisach końcowych było 3-4 osoby. Co to za ekipa? Jak możecie robić tak film, 
jak to możliwe? A ja z kolei dziwiłem się: no ale jak to kamera? Jedna osoba do pytania, 
może ktoś do dźwięku. Kierowca czy kolega, który drugą kamerę ewentualnie trzymał. I 
tyle. Po co więcej osób? Szczególnie w filmie dokumentalnym. Wszystkie zagraniczne pro-
dukcje to już miały długą listę i tam się po prostu wyświetlały. Teraz, kiedy oglądam filmy 
na festiwalu, chociażby „Żubroffka” widzę, że w polskich produkcjach jest też podobnie. 
Lista się wydłuża, bo ludzie zaczęli korzystać z różnych grantów, z projektów, więc automa-
tycznie lista jest dłuższa. Za moich czasów czegoś takiego nie było. Myśmy byli zaintereso-
wani robieniem filmów. Dopiero potem przyszła pragmatyka. A może jednak coś, gdzieś, 
jakiś budżet na to? Bo z samych nagród niestety nie udawało się utrzymać.  

Tomasz Adamski: Ale nie masz wrażenia, że jest coraz więcej miejsca, gdzie mo-
żesz pokazać swój film? 

Maciej Białous: Na pewno festiwale się sprofesjonalizowały. Byle produkcja chłopa-
ka z kamerą już przejdzie. Chyba że jakiś temat wow! Ale z tymi tematami wow jest coraz 
mizernej. Technicznie są fajnie realizacyjnie. Tylko oglądasz 20 minut i dochodzisz do wnio-
sku, że to stracone 20 minut. To takie zachłyśnięcie się tymi nowinkami technicznymi. To 
tak, jak w każdym ujęciu dron musi latać. Jak była moda na slidery, czyli ruchy kamerą płyn-
ne, to też wszystko z lewa do prawa jeździło. Jakby kamera z ręki została całkowicie wyeli-
minowana. Więc to się zmienia. Ja już doceniam film, gdzie nie ma drona, gdzie nie ma 
slidera. Gdzie kamera pracuje z ręki lub ze statywu. 

Tomasz Adamski: Dużo tutaj przywołaliśmy wątków tematycznych, do których 
można się odnieść. Mówiliśmy o telewizji i od strony awangardy, i nowych form realnej i 
wirtualnej rzeczywistości. Mówiliśmy o festiwalach i o krótkim metrażu od strony prak-
tycznej. Jak się Państwu wydaje, jaka jest przyszłość filmu krótkometrażowego? Czy taka 
forma będzie coraz bardziej popularna? Czy może po prostu zniknie a jedynie szkoły arty-
styczne będą produkować tego rodzaju krótkie formy? Czy rzeczywiście krótka forma jest 
jakąś próbą odpowiedzi na poszukiwania wymuszone przez zmieniające się medium?  

Alicja Kisielewska: Kino krótkometrażowe ma przyszłość. Choćby z tego powodu, że 
jest to krótka forma i można szybko reagować na to, co się dzieje wokół. Czy kino krótko-
metrażowe, mówiąc umownie - artystyczne, pójdzie w kierunku Virtual Reality? Wątpię, 
prawdę mówiąc. Już 20 lat temu mówiono, że przyszłością nowych mediów jest Virtual 
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Reality. Później się dosyć krytycznie do tego odnoszono.  
Bardzo mnie zastanawia  to, co pan Maciej powiedział. Mam podobne zdanie, że 

filmy młodych twórców polskich, te krótkie fabuły, są mało eksperymentalne. To jest bar-
dzo smutne. Że też twórcy nie szukają czegoś nowego. Uważam, że przyszłością jest krótka 
forma dostępna teoretycznie dla każdego. Przy użyciu tych nowych narzędzi cyfrowych 
każdy może zrobić film. Ważne jest, żeby mieć coś do powiedzenia. To nie jest diagnoza, 
to moja refleksja. 

Kamil Lipiński: Ja też uważam, że krótki metraż jest o tyle atrakcyjniejszy, że zabie-
ra mało czasu. Nie każdy może sobie pozwolić na to, żeby oglądać sześciogodzinne węgier-
skie „Szatańskie tango”. Czasami nawet półtorej godziny w telewizji jest zbyt długim okre-
sem czasu, ale na przykład krótki film krótkometrażowy widziany na YouTubie można zo-
baczyć w trakcie przejazdu autobusem. Na pewno czas jest tutaj dużym walorem, ale też 
podejrzewam, że czasami te krótkie etiudy bywają nawet niekiedy lepsze niż długie filmy, 
ponieważ treść czasami jest skomasowana w bardzo prosty sposób. Nie do końca czuję się 
kompetentny, ale podejrzewam, że wciąż powstają nowe etiudy. A nawet te amatorskie 
mogą być czasami ciekawsze, bo wykorzystują zupełnie nową estetykę, charyzmę. Coś, 
czego w kinie takim naturalnym, studyjnym po wyższych szkołach już nie ma. 

Ireneusz Prokopiuk: Generalnie wydaje mi się, że taki główny nurt kina krótkiego 
pozostanie w miarę niezmienny z tego względu, że szkoły filmowe muszą kształcić filmow-
ców i oni będą się kształcić na krótkich formach. W zasadzie krótki film jest często absolut-
nie zwyczajną normalną i podstawową formą działania. To raczej długie metraże są czymś 
niespotykanym. Wydaje mi się, że bardzo fajnie by było, gdybyśmy obserwowali i śledzili 
te peryferia filmowe. Dwa lata temu byłem w Wiedniu na festiwalu Vienna Short i tam nie 
dopchałem się do pokazów VR-owych - tak duże były kolejki i tak duże zainteresowanie. 
Dotyczyło to także wideoklipów, które też są bardzo ciekawą, obecnie bardzo żywą formą. 
Przywołajmy też ten oddolny ruch social mediowy w rodzaju platform takich jak TiK ToK. 
Co tam się wyprawia, to tak naprawdę do końca nie wiemy, albo efekty dopiero przyjdą za 
jakiś czas. Nie zmienia to faktu, że jest masa młodych ludzi, którzy żyją w tym otoczeniu i 
coraz bardziej świadomie korzystają z tych form. Trzeba zatem to śledzić, bo wydaje mi 
się, że na takich obrzeżach artyzmu  jest coś ciekawego. 

Tomasz Adamski: W świetle naszych ustaleń widzimy, że kino krótkometrażowe to 
nie jest tylko wstawka przed pełnym metrażem, ale rzeczywiście ono może samoistnie 
funkcjonować. Kino krótkometrażowe daje przestrzeń do eksperymentów, jest bliżej rze-
czywistości, bo szybciej może reagować na to, co się wokół nas dzieje. Stanowi też prze-
strzeń do pokazania animacji, bo to w zasadzie jedyna platforma, gdzie można zobaczyć 
animacje wideoklipów, filmy eksperymentalne. Często też kino pełnometrażowe może 
korzystać z kina krótkometrażowego. Gdyby ktoś chciał się dowiedzieć, jaka będzie przy-
szłość kina pełnometrażowego, to musiałby oglądać filmy krótkometrażowe, bo tam bę-
dzie to widać znacznie wcześniej niż w pełnym metrażu. Krótkie filmy zostają na dłużej i to 
jest rzeczywiście coś, czego możemy się złapać. 
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Światowy Dzień Teatru w Wierszalinie 

 
 
 
Teatr „Wierszalin” to szczególna marka Podlasia. Założony przez białostockich 

twórców – Piotra Tomaszuka i Tadeusza Słobodzianka świętuje w 2021 roku jubileusz 30 – 
lecia działalności. Na supraskiej scenie przez te wszystkie lata pojawiały się realizacje, 
które zapadły w sercach wielu teatromaniaków, a i sięgnęły po prestiżowe laury festiwali 
teatralnych o światowym formacie. Turlajgroszek, Prawiek i inne czasy, Ofiara Wilgefortis, 
Święty Edyp, Bóg Niżyński czy wreszcie Dziady to spektakle, które wpisały się w historię 
polskiego teatru. To dlatego Międzynarodowy Dzień Teatru obchodzimy w Wierszalinie. O 
historii wierszalińskiej sceny, teatralnych realizacjach i magii teatru z Piotrem Tomaszu-
kiem i aktorami rozmawiają Dorota Sokołowska z Polskiego Radia Białystok i Anna Kietliń-
ska z RODM – u Białystok. 

 
Dorota Sokołowska [DS]; Anna Kietlińska [AK];Piotr Tomaszuk [PT], Dariusz Matys 

[DM]; Rafał Gąsowski [RG]; 
Monika Kwiatkowska [MK]; Mateusz Stasiulewicz [MS]; Magdalena Dąbrowska [MD] 
Mateusz Kasprzak [MaK]; Adrian Jakuć-Łukaszewicz [AJ] 
 
Dorota Sokołowska: Dobry wieczór Państwu. W dzisiejszym orędziu na Międzynaro-

dowy Dzień Teatru mogliśmy usłyszeć, że ludzie od zawsze opowiadali sobie piękne historie i 
w takim dniu jak dzisiaj nie mogliśmy być w innym miejscu niż to miejsce, w którym te histo-
rie brzmią pięknie, mądrze, głęboko i prawdziwie. Witamy Państwa pięknie z Teatru 
„Wierszalin” przy ul. Kościelnej 4 w Supraślu: Dorota Sokołowska – Polskie Radio Białystok.  

Anna Kietlińska: Anna Kietlińska – Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 
Białystok.  

DS: Oczywiście jest jeszcze jeden powód – nie tylko Międzynarodowy Dzień Teatru, 
ale również piękny jubileusz. 

AK: Jesteśmy w trzydziestoletnim Teatrze „Wierszalin”. Jesteśmy nie bez przyczyny, 
bo ja do Teatru „Wierszalin” wprowadziłam się w 1997 roku, nie obchodzę więc trzydziesto-
lecia, ale jestem blisko 25 lat. Natomiast Ty Doroto, jesteś równolatką „Wierszalina”. 

DS: Tak jest, pamiętam pierwszy spektakl, czyli „Turlajgroszka”. To było coś tak nie-
samowicie innego, co znaliśmy, że rzeczywiście zakochałam się w tym teatrze. Jestem tutaj 
cały czas, jest mi bardzo miło i cieszę się, że jesteśmy tutaj z tymi, którzy tworzą tę niezwykłą 
atmosferę, czyli z twórcami: z Piotrem Tomaszukiem – przede wszystkim reżyserem i spraw-
cą całego zamieszania wierszalińskiego. 

AK: Dariuszem Matysem,  Rafałem Gąsowskim, Moniką Kwiatkowską, Mateuszem 
Stasiulewiczem, Magdaleną Dąbrowską, Mateuszem Kasprzakiem, który dba o scenografię 
oraz Adrianem Jakuć-Łukaszewiczem, który opracowuje wszystko muzycznie i gra chyba na 
wszystkich instrumentach. 

DS: Powinna być z nami jeszcze Katarzyna Wolak, ale jest chora. Życzymy zdrowia 
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Kasiu. Oczywiście, pierwsze pytanie to z czym nam się kojarzy Teatr „Wierszalin” to już wie-
my, ale dlaczego „Wierszalin”, Piotrze? Dlaczego „Wierszalin” i jak to było? 

PT: Sama nazwa teatru jest właściwie cytatem, bo książka Włodzimierza Pawluczuka 
„Reportaż o końcu świata” to jest ta książka, która właściwie uprzytomniła nam wszystkim 
istnienie takiego słowa jak Wierszalin. Ono by nie przetrwało, gdyby nie Włodzimierz Pawlu-
czuk. Ta stolica świata, którą miał być Wierszalin dla Eliasza Klimowicza i jego wyznawców, 
grupy ludzi, która go otaczała, to był jakiś fenomen funkcjonujący przed wojną od lat dwu-
dziestych do 1939 roku; wybuch wojny i Sowieci położyli kres istnieniu wierszalińskiej sekty. 
My z kolei, czyli Tadeusz Słobodzianek i Piotr Tomaszuk, pewnego dnia, kiedy żeśmy zdecy-
dowali się na założenie teatru prywatnego, to zdecydowaliśmy wspólnie, że nazwa będzie 
nawiązywała właśnie do tej wierszalińskiej mitologii.  

DS: Wierszalin to też wspaniali aktorzy, którzy przez te 30 lat przetaczali się przez tę 
scenę, których widzimy też ciągle, z takim ogromnym sentymentem wspominających Teatr 
„Wierszalin”. A młode pokolenie? Mateuszu, powiedz, swoje pierwsze kroki do 
„Wierszalina” skierowałeś z jakiego powodu? Czego tu szukałeś? 

MS: Moje pierwsze kroki to tak naprawdę chęć sprawdzenia się w zawodowym 
teatrze, bo do zespołu dołączyłem, będąc jeszcze na czwartym roku Akademii Teatralnej w 
Białymstoku na Wydziale Sztuki Lalkarskiej. W sumie trafiłem tu przez mojego kolegę z ro-
ku, który po prostu poinformował mnie, że jest możliwość dołączenia do zespołu w spekta-
klu „Dziady noc druga” i zdecydowałem się rozpocząć tę przygodę, a ona się przerodziła w 
trochę dłuższy epizod. 

AK: Doroto myślę, że my powinnyśmy powiedzieć, z czym nam się kojarzy 
„Wierszalin”. Ja się pojawiłam w 1997 roku jako świeżo upieczona polonistka, nauczycielka. 
Przyjechałam, bo byłam nafaszerowana taką teorią teatralną, słyszałam o Gardzienicach, 
ekscytowałam się Laboratorium Grotowskiego i usłyszałam o Supraślu, o „Wierszalinie”, i 
przyjechałam. Obejrzałam „Prawiek i inne czasy” i wsiąkłam, oniemiałam. To dla mnie było 
takie zderzenie z pewnego rodzaju mistyką i niesamowicie prostą formą. Wyszłam jak ogłu-
szona i na większość spektakli zabierałam młodzież – rzeczywiście ta forma spektaklu przy-
ciągała. Jakie są Twoje pierwsze skojarzenia Doroto? 

DS: „Turlajgroszek” to była przede wszystkim prawdziwa opowieść, zgrzebna opo-
wieść opowiedziana lalkami, w sposób jakiego nigdy wcześniej nie widziałam. Przy okazji to, 
co jest właściwie chyba przez te wszystkie lata aktualne w Teatrze „Wierszalin”, to sięganie 
po ważne tematy, opowiadanie ich w taki sposób, że stają się one kadrami w naszej głowie. 
Tak rzeczywiście było z „Turlajgroszkiem”, a potem przez lata z kolejnymi spektaklami. Bar-
dzo się cieszę, że udało nam się zaprzyjaźnić z Wami i że możemy też rozmawiać w tej chwili 
z osobami, które są tu od wielu lat. Darek Matus, Rafał Gąsowski pamiętacie swoje początki 
w „Wierszalinie”?  

DM: Dawno to było, przed dawnymi laty.  
DS: W ubiegłym wieku można powiedzieć. (śmiech) 
DM: Oj taaak. (śmiech) 
DS: Ale to od razu był taki strzał po szkole do tego teatru? 
DM: Jak skończyłem szkołę, to jeszcze się trochę powłóczyłem, gdzieś tam po Krako-

wie, Rzeszowie i mój brat wysłał mi wiadomość, że przeczytał w „Kurierze Porannym”, że 
Teatr „Wierszalin” znowu zaczyna działać. To był 2006 r. i w te pędy zacząłem się zgłaszać. 
Okazało się, że jest robiony „Bóg Niżyński”. Piotr zapytał mnie, czy umiem śpiewać, powie-
działem, że nie wiem, że przyjadę, pokażę. Okazało się, że się nadaję i tak się zaczęło. Jak 
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wskoczyłem do tej rwącej wierszalińskiej rzeki, to nie mogłem wyskoczyć. Fantastyczna 
przygoda, wszystko potoczyło się jak z płatka i festiwale, i wyjazdy, i premiery. Zaczął się 
teatr tak naprawdę, u mnie to był chyba taki przełom, ale to dawno temu było. 

DS: Wspominamy dzisiaj trochę po latach. 
PT: Jak patrzę na te deski, to widzę nogi. Boże Święty, czyje ja nogi widzę tutaj? 

Trzydzieści lat tuptania, stopy Kasperek tutaj widzę i stopy Gąsowskiego, „Statek błaznów” 
pamiętam - to jest potężne przedstawienie, które mi zostało w pamięci. Oprócz oczywiście 
„Prawieku”, „Turlajgroszka”, który tutaj nigdy nie był grany w tej sali. Paradoksalnie przed-
stawienie, które jest może najbardziej wierszalino-pierwotne, jest początkiem można po-
wiedzieć teatru. Bo gdyby nie „Turlajgroszek”, to pewnie zespołu Teatru „Wierszalin” by 
nie było, bo „Turlajgroszek”, który powstał w Białostockim Teatrze Lalek jako tekst wyłącz-
nie mój i zrobiony z aktorami Białostockiego Teatru Lalek, potem kiedy razem z Tadeuszem 
Słobodziankiem żeśmy kierowali Teatrem Miniatura w Gdańsku. To było mniej więcej na 
przełomie 1989-1990, to wtedy po prostu ten „Turlajgroszek” białostocki nam się spodo-
bał jako temat i żeśmy go inkorporowali do „Miniatury”, przerabiając go już wspólnie w 
przedstawienie i w tekst „Turlajgroszek inna historia”. Ja to zrobiłem w Teatrze Miniatura 
w Gdańsku. Takie przedstawienie, które pamiętamy w gruncie rzeczy do dziś. To się roz-
grywało w takiej wiejskiej scenografii, bo brama stodoły była scenografią, stół i ławy. Nie-
które z tych ław bym może nawet tutaj znalazł… O ta właśnie – ta ława, która tutaj stoi za 
mną, to ona jest z „Turlajgroszka”. Myśmy to zrobili w Gdańsku i potem nas wypchnęli z 
tego Gdańska w „nagrodę”. Było dużo zamieszania z tym, bo żeśmy się ośmielili gdańskiej 
publiczności zadać pytanie, co to jest teatr okrucieństwa? Czy teatr okrucieństwa to nie 
jest aby to, co się rozgrywa w domach z dziećmi między pijaństwem a wszystkim, co doro-
sły człowiek może zafundować własnemu dziecku złego? A bajeczka była po prostu taka, 
można powiedzieć, poczciwa i wzięta przecież z folkloru białoruskiego; trochę przeze mnie 
już na samym początku mocno przerobiona, bo w folklorze białoruskim Turlajgroszek to 
jest wyrwidąb, taki bohater, który słynie z tego, że wyrywa buławę, jak oni mówią, czyli 
wyrywa dąb, podrzuca do góry i ten dąb może parę dni fruwać w powietrzu, a i tak go z 
powrotem złapie. To jest Turlajgroszek w folklorze białoruskim. W związku z tym, że słowo 
bardzo mi się podobało, to u mnie w sztuce był to chłopczyk, który miał turlać groch po to, 
żeby zasłużyć na miłość rodziców.  

DS: Byłoby cudownie jeszcze raz „Turlajgroszka” obejrzeć, mamy nadzieję. 
PT: Ten „Turlajgroszek” nigdy nie został tutaj zagrany, bo mimo tego, żeśmy wywa-

leni zostali z „Miniatury”, zabraliśmy „Turlajgroszka” ze sobą. Jeździliśmy po wszystkich 
możliwych festiwalach i właściwie założyliśmy zespół, mając już przestawienie. Pamiętam 
jeszcze, że miałem takie poczucie, że nazwa „Wierszalin” jest głupia i nie pasuje do teatru. 
Pojechaliśmy na samym początku do Szwajcarii i tam żeśmy zagrali „Turlajgroszka”. I zoba-
czyłem na mieście na plakacie „Teatr Wierszalin” i pomyślałem - nie, dobrze to wygląda. 
(śmiech). Potem już na Węgrzech byłem pytany po raz pierwszy, co to znaczy Wierszalin.  

AK: Jeżeli pozostajemy w sferze anegdotek, to ja Wam powiem w sekrecie, że jak 
pracowałam w szkole średniej i miałam żeńskie klasy, to pojawiało się zawsze takie hasło: 
„Pani profesor, to jedziemy na Gąsowskiego” i jak w dym dziewczynki jeździły, oglądały - i 
„Boga Niżyńskiego”, i „Świętego Edypa” także.  

PT: „Święty Edyp” rzeczywiście dzieli się na dwa okresy zdecydowanie: i tu ta prze-
szłość prastara, można powiedzieć, westchnęła, ale ta przeszłość, która jest żywa i która 
nie wygasła, siedzi właśnie tutaj. To wszystko się wiązało z naszym odejściem z Banialuki. 
Tak się jakoś złożyło, też mnie usunięto stamtąd i też dano jakąś nagrodę za to między 
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innymi, że zrobiłem świetny zespół tam, który trwa do dziś zresztą. Jedyni ludzie, którzy mi 
dotrzymali towarzystwa to Alicja Rapsiewicz, nasza przyjaciółka i aktorka wtedy, Rafał Gą-
sowski i Grzegorz Krawczyk. Tak czy inaczej, aktorów było dwóch - Grześka nie było na sa-
mym początku. Pamiętam, żeśmy „Edypa” próbowali u mnie w domu na Majowej, bo tutaj 
w tym budynku było zimno, wszystko było nieczynne. W zasadzie przez te półtora roku, 
które upłynęło od ostatnich naszych przedstawień, to ten budynek ani się nie postarzał, ani 
nic się z nim nie stało, ale nie żył. Tak jak człowiek, który już prawie umarł. Weszli żeśmy do 
tego budynku. Ostatnie przedstawienie, jakie graliśmy przed wyjściem stamtąd to była 
„Ofiara Wilgefortis”. Rafał już grał w niej. 

DS: Jak Wyście się znaleźli w tym „Wierszalinie” w Supraślu? Czy to Supraśl Was 
znalazł, ten budynek Was poszukiwał, czy też Wyście poszukiwali miejsca i znaleźliście je w 
jakiś sposób? 

PT: To jednak jest trochę tak, że to myśmy znaleźli ten budynek, a mówiąc konkret-
nie to ja go znalazłem. W pewnym momencie szukałem miejsca, gdzie można ulokować 
zespół. Ja już na samym początku praktycznie rzecz biorąc po sukcesie „Turlajgroszka”, 
pracując nad „Merlinem” wiedziałem, że musimy mieć siedzibę i powtarzałem, że zespół, 
który jest grupą i łączy się na jedno przedstawienie, to jest grupa teatralna, ale jeżeli to ma 
być teatr, to my musimy mieć siedzibę, musimy mieć miejsce, do którego wracamy. Miej-
sce, które będzie wzorcem serc. Miejsce, które wyznacza proporcje, nastrój, energię aktora, 
które wyznacza po prostu teatr. Nie myliłem, bo powolne było ożywienie tego budynku. W 
momencie, w którym ja się wprowadziłem tutaj z pierwszym zespołem wierszalińskim, 
czyli: Aleksander Skowroński – świętej pamięci wspaniały człowiek, Mikołaj Malesza jako 
scenograf, Stefan Wyszkowski – trudno go nie wspomnieć, supraślak zresztą, Alina Birycka z 
Liceum Sztuk Plastycznych, nieżyjąca już niestety. To było całe grono ludzi, którzy tutaj się 
pojawili, a można powiedzieć, że był to przypadek, że ja tu przyjechałem, bo ktoś mi powie-
dział: „a wiesz gdzieś tam jest jakiś taki stary budynek w Supraślu, zobacz”. A miałem do 
wyboru salę gimnastyczną w Białymstoku gdzieś tam w okolicy pałacyku Dojlidy. Przyjecha-
łem jednak tutaj. To po prostu wyglądało koszmarnie, bo to było wszystko brązowe, obdar-
te w jakichś laminatach, połowa kaloryferów nie działała. Nie było tutaj ani kawałka czarnej 
ściany. Wszystko było w tych, za przeproszeniem, pięknych praktycznych geesowskich kolo-
rach. Ten rodzaj tego GS-u tutaj był przerażający, ale pomyślałem sobie, że musimy to zro-
bić i z Olkiem zaczęliśmy kombinować. Najpierw żeśmy zamienili „socjal” i wstawiliśmy tam 
kominek, bo tu było koszmarnie zimno, kaloryfery były popękane. Tam wszyscy żeśmy się 
grzali, a malowaliśmy salę na czarno. Jak zobaczyłem tę salę pomalowaną na czarno, uści-
skaliśmy się z Olkiem i mówię: „Olek to jest teatr”. Taka jest prawda: tam, gdzie jest światło 
i czerń, tam jest teatr. Jeszcze musi być aktor oczywiście. Chwalić Boga, tych nie brakowało, 
ale jak żeśmy się wprowadzili z Rafałem tutaj po raz drugi właśnie z Bielska Białej z 
„Edypem”, z tym dwuosobowym przedstawieniem, które ryzykowało wszystko, bo narusza-
ło wszystkie możliwe tabu, aktor z aktorką grali nago i jeszcze mieli taką scenę, gdzie sie-
dzieli razem na łóżku naprzeciwko siebie. Gdyby się to dzisiaj stało, może to by było jeszcze 
dzisiaj możliwe, a może już takie przedstawienia nie będą możliwe przynajmniej nie w ta-
kim miejscu. Myśmy wtedy ryzykowali z Rafałem i z Alicją wszystko, bo powiedzieliśmy 
sobie być albo nie być. Albo polegniemy na tym przedstawieniu i będzie to polegało na 
tym, że obejrzymy je my, kilku naszych znajomych i będzie „po ptokach”, albo nie.  

AK: Wyrośliście po tym przedstawieniu, bo ja pamiętam wtedy mój taki wstrząs 
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estetyczny. Kameralna scena, światło, ciemność i pojawia się Rafał. Pojawia się tekst. Czło-
wiek łapie oddech i puszcza powietrze dopiero wtedy, gdy się spektakl kończy. I tak to 
wszyscy odbierali. Pamiętam, jak przyjechałam na spektakl, któryś już raz. Zwróciłam uwa-
gę na publiczność, bo wyście przez te lata publiczność sobie wychowali, zgromadzili takich 
ludzi, którzy czują teatr. Pamiętam takie moje wrażenie, kiedy na parkingu z Białegostoku 
było kilka rejestracji, a pojawiały się rejestracje spoza Białegostoku. „Wierszalin”   to już 
była marka sama w sobie. Jak wychować można taką publiczność? Czy publiczność się wy-
chowuje, czy specyficzni ludzie tak ciągną do tej materii teatru? 

PT: Wszyscy szli na Gąsowskiego. (śmiech) 
RG: Na początku tego naszego spotkania udało mi się powiedzieć, że można wyjść z 

teatru, ale teatr nigdy z człowieka nie wyjdzie. I to tak właśnie chyba jest z naszymi przed-
stawieniami, że właśnie one gdzieś tak głęboko zapadają w serce, i w głowę właśnie, gdzieś 
działają mocno emocjonalnie. Tutaj rzeczywiście się zaczęła kariera tego przedstawienia, 
ale ja też pamiętam wyjątkowe sytuacje, gdzie graliśmy w Nowym Jorku na Broadwayu i to 
był moment, kiedy weszliśmy na szczyt teatralny i gdzie już krytycy „New York Times’a” 
rzeczywiście zachwycali się tym przedstawieniem. To są wyjątkowe rzeczy, a zaczynało się 
niepozornie, bo to przedstawienie miało taką historię z anegdot, myśmy je próbowali rze-
czywiście w warunkach prymitywnych. Tutaj było około zera stopni na scenie, więc jeżeli 
mówimy o tej nagości, o tym skromnym ubiorze aktorów, to my tak naprawdę na drugiej 
generalnej dopiero zdjęliśmy kożuchy z siebie, bo wcześniej trzeba było grać w kożuchach i 
próbować. Dla nas też zaskakujące było samo w sobie przejście tego etapu. Tak to się za-
czynało, a później skończyło się jak się skończyło.  

PT: Przypomniałeś mi, że z tą nagością do końca nie wiedzieliśmy, co to będzie tak 
naprawdę. Bo to się tak tylko mówi, zagramy: „ta scena nago a ta scena nie nago”. 

RG: Wiedzieliśmy jedno, że jeśli chcemy pokazać ten jeden z najbardziej drastycz-
nych, najbardziej ważnych momentów w „Edypie”, czyli spotkanie Edypa z Jokastą w łóżku, 
no to powinni być nago. Wiedzieliśmy, że to się powinno zdarzyć, ale spróbowaliśmy dopie-
ro sam koniec.  

PT: „Święty Edyp” to jest temat Gesta Romanorum. Wyciągnięta legenda przecie, 
bardzo znacząca i to wyciągnięta nie przeze mnie, a przez Tomasza Manna, bo to Tomasz 
Mann w powieści „Wybraniec” właściwie wybiera tę legendę z całego zbioru średniowiecz-
nych opowieści. Pytanie, dlaczego tak czyni. Ta legenda akurat o świętym papieżu Grzego-
rzu jest wyjątkowa, bo dotyczy między innymi transformacji, którą bohater przechodzi od 
Edypa do papieża, czyli do głowy chrześcijańskiego świata. Ta legenda ma w sobie niepraw-
dopodobną moc w ogóle, ale w naszym przestawieniu jeszcze jedną rzecz zyskała w sposób 
przypadkowy poniekąd, ale ja to dotąd pamiętam. Myśmy grali to przedstawienie w czasie, 
kiedy papież Jan Paweł II umarł i pamiętam ten moment, kiedy u nas była scena, kiedy biją 
dzwony i dwoje aktorów: Rafał i Alicja, a potem Edyta wychodzą i mówią „umarł Papież, nie 
ma papieża”. Dotąd to pamiętam i wzrusza mnie to.... 

RG: Bo myśmy mieli w tym przedstawieniu tekst, który pojawił się zaraz po tym: 
„Gdzie szukać nowego papieża, Benedictus” i rzeczywiście następny papież... 

DS: Skoro jesteśmy już przy tych tematach, to to, co zawsze wszyscy krytycy pod-
kreślają, jest ogromnie ujmujące w Waszym teatrze - ta niesamowita umiejętność robienia 
teatru z prozy, z literatury, bo kto by przypuszczał, że z „Prawieku” Olgi Tokarczuk powsta-
nie tak niesamowite przedstawienie. Czy z książki profesora Włodzimierza Pawluczuka. 
Wasze chyba najdłużej grane przedstawienie o Wierszalinie. Jak się szuka takiego tematu? 
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Co musi zaintrygować, żeby ono się mogło znaleźć na scenie teatralnej? 
PT: Najtrudniejsze pytanie na świecie, na które nie ma odpowiedzi, porządnej od-

powiedzi. Takiej, z której ktoś może skorzystać (śmiech), bo ja nie wiem. Ja po prostu do-
tąd węszę, aż w końcu czuję, że to jest ten trop. A jak to już się zaczyna obudowywać po-
mysłami, jak widzę, że coś we mnie żyje dlatego, że żyje w innych ludziach… To jest taka 
umiejętność, którą nabyłem od pewnego czasu. Na początku to było nasłuchiwanie siebie, 
ale w kontekście wszystkiego, co się dzieje w polityce i tego, co się dzieje w teatrze, este-
tycznie i tego, co się dzieje w wymiarze, bym powiedział indywidualnym, wsłuchałem się w 
człowieka. Zawsze było dla mnie bardzo ważne, żeby nie iść dwa razy tą samą ścieżką, żeby 
wchodzić, ale od czasu do czasu trochę z innej strony. Tak naprawdę sprofilowanie takiego 
zespołu jak nasz nie jest takie proste, bo albo się wpada w rutynę i się ciągle powtarza, 
jakim byśmy byli zespołem, gdybym ja ciągle robił „Turlajgroszka”, tylko on by się teraz 
nazywał, nie wiem Paliwódka albo Bździnek, to po prostu by było straszne. To uciekanie 
przed samym sobą, a to w kierunku, nie wiem, Wyspiańskiego, bo to „Klątwę” przypomnij-
my jeszcze. „Prawiek” to jest jedna sytuacja - tworzenie jakby literatury teatralnej z litera-
tury nie teatralnej, czyli powieści. W przypadku Olgi Tokarczuk to jest może nie takie trud-
ne, bo ona ma po prostu taki rodzaj frazy, którą się pięknie mówi i którą można przeplatać 
pomiędzy ludźmi. Więc ja nie miałem problemów w ogóle ze skomponowaniem tego na 
scenie. W momencie, kiedy zacząłem uczestniczyć w próbach, które prowadził Sebastian 
Majewski i on de facto zarządzał tą literaturą na poziomie adaptatora, tak naprawdę na 
poziomie instrumentatora to już ja zarządzałem i pamiętam, muzyka też jest szalenie istot-
nym elementem, a tam akurat Ostaszewski komponował. Ta muzyka więc była też zupeł-
nie specyficzna, ale ta muzyka zawsze się zakrada i jest jakieś brzmienie. Inaczej brzmi 
„Wierszalin”, a inaczej brzmią „Dziady”, a inaczej „Wyspiański” a jeszcze inaczej „Historyja” 
i to za każdym razem też jest jakieś takie szukanie najciekawszego rozwiązania z tych do-
stępnych. Jeśli chodzi o „Historyję o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim”, to na pró-
bach żeśmy mieli najciekawszą wersję (śmiech), której żeśmy nigdy nie zrobili, bo się nie 
dało, ale miałem taki pomysł, że chodzimy całą godzinę, chodzimy, widownia siedzi, a my 
chodzimy, szukamy. W końcu pytam: „kogo szukacie”, oni mi odpowiadają „Jezusa Naza-
reńskiego”. „Nie ma go tu!” Koniec przedstawienia.  

AK: Przyjeżdżałam tutaj z klasami, obejrzeliśmy i potem, jak to polonista w szkole, 
on musi przełożyć pewne kwestie, albo tak poprowadzić, żeby sprowokować do rozmów. 
Zawsze szukałam takiego własnego pomysłu, jak to wszystko skleić i wymyśliłam, że Wy 
węszycie w pewnych obszarach, takich charakterystycznych. Bo Schulz się pojawia, jeszcze 
go nie wspomnieliśmy. Jest „Klątwa”, mamy Olgę Tokarczuk. Ja to tak na użytek szkolny 
nazywałam taką pogranicznością. Jak patrzę na Mickiewicza, który teraz się pojawił, to on 
też się mieści w graniczności. Ta graniczność i muzyka - wszystko daje taką możliwość łą-
czenia różnych nitek, które mają swoją nutę, mają ten klimat i to jest chyba ta Wasza dro-
ga. Ja to tak przekładałam młodzieży.  

PT: Przez skromność nie przeczę (śmiech), ale wczoraj na jednej z lekcji online w 
czasie „Objazdu Mickiewiczowskiego” jakoś tak mi się powiedziało na temat zespołu na-
szego rzecz następującą: że nasz zespół się tym różni od innych, że jest trochę jak kapela 
muzyczna. Są orkiestry i są kapele. My mamy kapelę. Ona jest akurat w dobrej kondycji, są 
różni ludzie: młodzi, są starzy, kobiety, mężczyźni, ta dojrzałość też jest ważna, bo my już 
jesteśmy zespołem – zwróćcie uwagę – trzypokoleniowym. Jak porządny zespół. Bo jak nie 
ma starca, to niestety kochani... dorastajcie, dorastajcie, ja jeszcze wytrzymam trochę. Tak 
to trzeba w gruncie rzeczy planować na zaś, bo jeżeli myślimy tak naprawdę o trwaniu 



56 

takiego teatru, takiej kapeli jak „Wierszalin”, to ona po prostu trwać będzie w momencie, 
kiedy będzie miała cel przed sobą, a tym celem coraz bardziej się staje ten rodzaj narracji, 
którą my umiemy prowadzić oprócz tego, że umiemy zagrać. To też jest cecha wyjątkowa i 
nie każdy zespół ją ma. My umiemy tę narrację prowadzić nie tylko o sobie, ale i o Mickie-
wiczu, o epoce, w ogóle o sztuce. To jest w jakiejś mierze też znak czasu. Może idziemy ku 
takiemu dziwnemu światu, gdzie znowu wypączkuje to wszystko przez Internet, tak jak 
kino wypączkowało z teatru, tak jak dramat wypączkował z opery. Tutaj z Internetu wy-
pączkuje po prostu coś takiego, takie kapele hulające jak małe stateczki po Internecie i 
może my będziemy takim pozytywnym wzorem dla innych. 

DS: Piotrze pozwól, że zapytam aktorów, bo wspomniałeś, że jesteście jak kapela 
muzyczna i rzeczywiście, nie wyobrażam sobie teatru, w którym nie byłoby tej ścieżki 
dźwiękowej, którą w tej chwili robią Magda i Adrian. Na ilu instrumentach gracie tutaj? 

Ad: Na wielu (śmiech). Co ja mogę powiedzieć, całe składowisko jest u nas w gar-
derobie i reszta zespołu troszeczkę na mnie czasami krzywo patrzy, bo zabieram dużo prze-
strzeni tymi instrumentami. Podstawowe instrumenty u nas to np. cymbały strunowe bia-
łoruskie, akordeony, liry korbowe, teraz mamy skrzypce, kontrabasy, perkusje, cytry. 

PT: To jest pracownia „zróbtosamów” strunowych. 
Ad: Grzegorz Zaręba, który tu stoi na czele, siedzi po godzinach i nas zaskakuje 

nowymi wynalazkami muzycznymi. Więc nie dość, że mamy tych instrumentów dużo, to 
jeszcze je tworzymy. 

DS: Ale też powiem, że bardzo często Mateusz Kasprzak, który przygotowuje sce-
nografię, też robi taką scenografię, żeby ona też grała, żeby była dźwięczna.  

Ad: Bo Piotr zawsze powtarza, że bez rytmu nie ma teatru. 
PT: Coś w tym jest, podobnie jest z literaturą. Nawiązuję do tych wspomnień o 

„Traktacie o manekinach”, bo tam też napisałem właściwie na podstawie opowiadania 
Schulza tekst dramatyczny, który właściwie jest jedną wielką rytmiczną partyturą. Tam 
żeśmy grali przedstawienie, które miało ścieżkę dźwiękową dosłownie od sekundy do se-
kundy zaprojektowaną i utwory muzyczne określały dramaturgię poszczególnych scen. 
Pytanie, czy to była choreografia, czy to było przedstawienie, ale efekt był fantastyczny i 
ten rytm właśnie... Czym by było to przedstawienie bez rytmu? Jednocześnie nie każdy 
aktor potrafi to, co Rafał Gąsowski, bo to jest fenomen, jeśli chodzi o rodzaj tej motorycz-
ności, plastyczności, w którą potrafi tak zaprząc psyche, że efekt jest po prostu porażający. 
Prawda jest taka, że cieszymy się wszyscy, że mamy takiego Lewandowskiego na pokładzie. 
(śmiech)  

AK: Ja bym do tego Mickiewicza wróciła. Mówię jako belfer w tej chwili. Nauczycie-
le są przed Wami na kolanach, bo wyście paradoksalnie weszli do szkoły z Mickiewiczem. 
Wyprowadziliście tego Mickiewicza ze szkół w takiej szkolnej formie i okazuje się, że Mic-
kiewicz w czasach kowidowych chwyta. Mickiewicz jest tak nośny, tak bardzo teatralny i 
tyle można energii wnieść w teksty, które młodzież traktuje jako zło konieczne. „Dziady”  
są takim tekstem z gwiazdką. To oznacza, że wszyscy muszą przeczytać, bo to się może na 
maturze pojawić (śmiech), a Wy tę gwiazdkę zostawiacie z boku. Jakie było źródło pomysłu 
i co Wy z tym Mickiewiczem robicie takiego, że on wciąga i coraz więcej szkół uczestniczy w 
Waszym „Objeździe Mickiewiczowskim”? 

PT: On się po prostu normalnie da oglądać, normalnie da wysłuchać „ten Mickie-
wicz”, to na pewno. To, co robimy w „Objeździe Mickiewiczowskim”, to po prostu pomaga-
my nauczycielom chyba przekonać uczniów. Ta gwiazdka, o której mówisz, jest takim ha-
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mulcem dla uczniów, którzy myślą: „tekst z gwiazdką - to musi być strasznie klasyczne, 
nudne to trzeba tylko i wyłącznie wykuć”. A my się staramy i chyba nam się udaje. Z tego, 
co słyszymy, ludzie się zaczynają fascynować razem z nami Mickiewiczem.  

DM: Ale „Objazd Mickiewiczowski” jest tak naprawdę wydarzeniem, dlatego że my 
angażujemy podczas lekcji online, które przyzwyczaiły dzieciaki, że siedzi nauczyciel przed 
laptopem i albo go widać, albo go nie widać. Myśmy zaoferowali coś zupełnie innego i 
wyjątkowego, bo nie dość, że my łączymy i pokazujemy to przedstawienie, że ono jest 
zjadliwe i wciągające. To wiemy, bo takie dostajemy informacje, ale my te lekcje przede 
wszystkim opakowujemy w olbrzymią ilość wiedzy. My mamy mnóstwo informacji, które 
przekazujemy w trakcie tych zajęć, bo od historii wystawienia „Dziadów” przez Wyspiań-
skiego, Schillera, Swinarskiego mówimy o teatrze kulisowym, mówimy o scenie, którą mógł 
widzieć Mickiewicz w Paryżu. Mówimy o tym, w jaki sposób były interpretowane wcze-
śniej, mówimy o Kantorze, Grotowskim, o instrumentach przede wszystkim. To są lekcje, 
które są niezwykle bogate merytorycznie i to, jest istotne, że dzieciaki mogą też zadać py-
tanie. Pytanie, które pojawia się bardzo często: „Ile czasu pracuje się nad takim przedsta-
wieniem?”. To jest coś, co moim zdaniem jest też fajne, bo to są wtedy lekcje, gdzie można 
podnieść rękę, zadać pytanie: „Halo, ja chciałbym czegoś się dowiedzieć”.  

PT: To ja od razu mówię - to jest efekt moich genów nauczycielskich (śmiech). Je-
stem z nauczycielskiej rodziny z dziada pradziada (mama, mam nadzieję, ogląda), ale tu na 
zdjęciu jest babcia, czyli mama mamy, też nauczycielka. W Samborze właśnie udaje się 
rowerem, przypuszczam, że na lekcje. Moja kochana babcia Karolina prowadziła zespoły 
teatralne i mam nawet jedną z recenzji, przeczytam ją Wam, proszę o chwilę cierpliwości. 
Recenzja została napisana w Białej Podlaskiej, 3 lipca 1946 r. „Wojsko Polskie, jednostka 
wojskowa nr 2513. Podziękowanie. Wojsko Polskie składa serdeczne podziękowanie Szkole 
nr 2, której uczniowie pod reżyserią kierowniczki szkoły Pani Żelkowskiej Karoliny odegrali 
bezpłatnie w dniu 8 maja 1946 r. bajkę pt. „Zaczarowana Królewna”. Sztuka zyskała ogólne 
uznanie tak przez oficerów, jak przez ogół wojska, którzy po tylu latach tułaczki wojennej 
po raz pierwszy ujrzeli podobną sztukę odegraną tak artystycznie przez 150-osobowy ze-
spół dzieci od najmniejszych do piętnastoletnich. Sztuka dzięki nadzwyczajnym zdolno-
ściom teatralnym reżyserki była opracowana nadzwyczajnie, dzieci przeżywały na scenie 
bohaterów tak naturalnie, jakby to były ich własne przeżycia bez suflera, bezpośredniego 
kierowania. Dekoracje i stroje były przepiękne, nie ustępowały w niczym scenie warszaw-
skiej. Gra dzieci była bez zarzutu, swobodna, naturalna, opanowana i pełna artyzmu. Nie 
odczuwało się zupełnie tego, że sztuka była rymowana, nie było w niej tego zwykłego skan-
dowania, każda rola była dobrana ze znawstwem, fachowo, w czym widać uzdolnienie Pani 
kierowniczki i reżyserki. Zmiana dekoracji odbywała się błyskawicznie, widzowie nie mieli 
czasu się nudzić wyczekiwaniem. Widać było pod każdym względem nadzwyczajne opraco-
wanie, a również reżyserskie zdolności Pani kierowniczki. Składamy więc serdeczne podzię-
kowanie młodocianym artystom i nieocenionej reżyserce Pani kierowniczce Żelkowskiej za 
mile spędzone godziny w krainie bajki oraz życzymy dalszego powodzenia na scenie i ocze-
kujemy na następny występ. Podpisane: Kapitan Lewkowicz, podporucznik Jerzys, podpo-
rucznik Podolak, pułkownik Nowicki, major Pieskunow, kapitan Robak i kapitan Godziszew-
ski”. 

AK: Takie doświadczenia rodzinne zobowiązują. (śmiech) 
PT: Jak się ma takich przodków to się tak ma, do końca życia. 
DS: Myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy oddali Wam wszystkim po kolei głos 
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w sprawie Waszych dalszych planów i marzeń. Zacznijmy może od Moniki. Plany i marze-
nia, jakie macie? 

MK: Marzenie mam takie, żeby już się skończyła ta cała pandemia, bo naprawdę 
my już rok nie gramy i ostatnio, oglądając nasze „Dziady” i patrząc na to, jak to było grane, 
jakie towarzyszyły nam emocje, to sobie pomyślałam: „Boże, czy ja jeszcze potrafię?”. Więc 
ten rok naprawdę jest już takim czasem dającym w kość mocno i fajnie by było w końcu 
zacząć grać. To jest chyba takie marzenie.  

DS: Mateusz? 
MM: Myślę, że ta odpowiedź będzie się powtarzać z ust wszystkich, którzy są tu 

obecni. Jest to ciężki czas dla nas i myślę, że marzenie jest jedno: żeby po prostu wrócić do 
żywego widza z takim poczuciem, że on zostanie na dłużej niż na miesiąc i że będzie po 
prostu mógł z nami odczuwać spektakle tak, jak było kiedyś.  

DS: Rafał? 
RG: A ja nietypowo jeszcze dodam jedno pytanie, przy okazji, bo tutaj widzę też 

ciekawe pozdrowienia. Dziękuje za to że jesteście, tworzycie prawdziwą sztukę. „Reportaż 
o końcu świata” był jednym ze spektakli, który miałam zaszczyt umieścić w mojej pracy 
maturalnej „Budowanie nastroju w teatrze i w literaturze”. Chciałabym się zapytać, nad 
czym teraz pracujecie? Pozdrawiam z Pragi. Mam nadzieję, że uda mi się przy najbliższej 
wizycie w rodzinnych stronach wybrać się na spektakl. To ja nie odpowiem, bo ktoś może 
odpowie za mnie? Marzeniem moim jest to, żeby właśnie to co robimy było jak najlepsze. 
Ja myślę, o następnym przedstawieniu.  

PT: Pracujemy właśnie nad „Nie-Boską komedią” i czynimy to z poczuciem, że nie 
zdradzamy Mickiewicza, bo to Mickiewicz tak naprawdę jest tym, który aż sześć wykładów 
poświęcił „Nie-Boskiej komedii” i ten rodzaj związku, jaki łączył Mickiewicza i Krasińskiego, 
piszą bowiem swe dzieła niemal równocześnie, bo w 1832 r. Mickiewicz pisze w Dreźnie 
trzecią część „Dziadów”, a w 1833 r. Krasiński „Nie-Boską komedię”. To jest reakcja na 
identyczne wydarzenia historyczne, to też efekt ich długoletniej przyjaźni. My chcemy, 
przyglądając się „Nie-Boskiej komedii”, poszukać też formalnych sposobów na to, żeby ją 
pokazać dziś. Pytanie jak? Dla mnie to jest wyzwanie i powiem szczerze nie boję się tego, 
że sytuacja pandemii może trwać, podobnie jak nie boję się tego, że ona może zgasnąć. Jak 
to mówią w pewnej okupacyjnej literaturze: „się handluje, się ma”. Więc to życie narzuca 
okoliczności, a my próbujemy z tego, co nas otacza, wyssać życie. Przeżyjemy. Właśnie od 
tego są takie schowki. Oczywiście też tęsknię do tych żywych ludzi bardzo. Pamiętam, jak 
żeśmy latem grali, jaką energię wnosiło ich bycie. Jakie to było wspaniałe uczucie, kiedy 
nagle zrozumiałem, że tyle lat pracuję w teatrze, a nigdy nie zwracałem na to uwagi, jak 
bardzo to jest potrzebne, że Ci ludzie chcą przyjść, być wspólnie w przestrzeni fantazji, w 
przestrzeni imaginacji, w przestrzeni, która jest w tym sensie autentyczna, że jest wypeł-
niona naszą energią. 

DS: Dzisiaj o tym pisał jeden z naszych widzów, który mówił, że chciałby powąchać 
ten teatr. Rzeczywiście to jest takie doświadczenie niesamowite. Wróćmy jeszcze na chwi-
leczkę do planów i marzeń. Czy można marzyć w „Wierszalinie” poza teatrem? 

MM: Oczywiście, że można. Ja mam mnóstwo marzeń pozateatralnych, ale jeśli 
chodzi o marzenia teatralne, to my mamy naprawdę fajne plany, nie będę ich zdradzać, ale 
mamy naprawdę ciekawe plany związane z przyszłością i byłoby świetnie, gdyby chociaż 
część z tego, co żeśmy sobie ostatnio wymyślili, się udało.  

DD: A ja bym pojechał na takie długie tournee po całym świecie. Marzy mi się ob-
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jazd calusieńkiego świata.  
MK: Ja też marzę o powrocie do kontaktu z widzami, bo ostatnio graliśmy do kamer 

(śmiech) przy ekipie pięćdziesięcioosobowej Teatru Telewizji. Marzy mi się jakaś podróż, a z 
planów to oprócz premiery w teatrze, też pracuję nad swoim spektaklem w gronie bardzo 
utalentowanych osób. Pracujemy nad Szekspirem, a z kapelą pracujemy nad nowym reper-
tuarem w bardzo trudnym, ale ciekawym projekcie. Będziemy pracowali nad muzyką i tań-
cami żydowskimi; tego jeszcze nie robiliśmy, więc będzie bardzo ciekawie.  

AJ: Ja personalnie i teatralnie marzę o wyzwaniach, takich wyzwaniach, którym 
będziemy mogli sprostać i które będą nas rozwijać artystycznie i duchowo, i żeby iść ciągle 
do przodu. 

PT: Czyli oratorium na orkiestrę i organy. 
AK: Nasze spotkanie dobiega końca, za nami prawie godzina z Teatrem 

„Wierszalin”. Ja wiem, że zgodnie z tradycją mickiewiczowską powinny być trzy godziny, 
może niekoniecznie z zakochanym Gustawem, ale trzy godziny. Życzymy Wam, żeby w tym 
roku jubileuszu można było wywęszyć jak najwięcej dobrych tematów. Na koniec Wam 
powiem, z czym jeszcze mi się kojarzycie, tak osobiście. Ja pisałam pracę magisterską u pro-
fesor Jolanty Brach-Czainy, Napisała taką niesamowitą książkę pt.: „Szczeliny istnienia”. To 
było takie odkrycie, bo ona pozwalała przez te szczeliny istnienia wejść i odkryć różne wy-
miary rzeczywistości. Dla mnie Teatr „Wierszalin” jest właśnie takim sposobem wniknięcia 
w szczeliny teatru, ale rozszerzającego absolutnie człowieka i uczącego patrzenia i odbiera-
nia świata, wszystkimi zmysłami: węchem, słuchem, wzrokiem, ruchem, smakiem. To 
wszystko Was dookreśla i powoduje, że jesteście jedyni i w zasadzie nie do podrobienia. I 
dziękujemy Wam za to.
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Puszcza Białowieska  
- fenomen natury wpisany na Listę UNESCO 

Wykład prof. Marka Konarzewskiego z Uniwersytetu w Białymstoku 
 
 
 
Nazywam się Marek Konarzewski, jestem profesorem biologii na Uniwersytecie w 

Białymstoku, ale również doradzam ekspercko Polskiemu Komitetowi do spraw UNESCO 
w zakresie ochrony Puszczy Białowieskiej. Zapraszam dziś na swoistą wyprawę do Biało-
wieży, aby spojrzeć na Puszczę Białowieską jako zasób leśny wpisany na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO i zastanowić się, z jakich to powodów wpis budzi pewne kontrower-
sje. Jakie korzyści daje Polsce logo UNESCO na bramie prowadzącej do Parku, ale również 
na licznych obiektach użyteczności publicznej, które można spotkać w Białowieży.  

Brama, o której wspomniałem to brama do dawnego rezerwatu ścisłego, który 
dzisiaj jest częścią poszerzonego parku narodowego. Gorąco zachęcam, żeby jej progi prze-
kroczyć. Znajdziemy wtedy unikalny las, w którym wrażenie robią bardziej drzewa leżące 
niż stojące. Jest to jedno z niewielu miejsc w Europie, gdzie głównie martwe drewno stano-
wi o unikalności takiego obszaru, gdyż w lasach gospodarczych takiego widoku nigdzie nie 
znajdziemy.  

Oczywiście flora to nie jest jedyny walor tego miejsca. Wszyscy wiedzą o tym, że 
Puszcza Białowieska to miejsce, w którym na wolności żyją żubry. To zwierzę było jedną z 
przyczyn, dla których podjęto się trudu ochrony Puszczy Białowieskiej zaraz po pierwszej 
wojnie światowej - po 1921 r. powstał rezerwat, który potem został przekształcony w park 
narodowy.  

Żubry to nie jedyny powód istnienia białowieskiego parku narodowego. Powodem, 
dla którego troszczymy się tak bardzo o Białowieżę, jest jej unikalność przyrodnicza.  

Spójrzmy na mapę lasów europejskich; te zielone obszary, które pokrywa wciąż las 
– na razie nie różnicujemy, jaki – zachowały się jedynie na północy kontynentu, w central-
nej jego części, głównie na obszarach górskich, gdzieniegdzie jest go trochę więcej w cen-
tralnej części Europy. W samym środku znajduje się właśnie Białowieża. Taki ostalec. Jesz-
cze do niedawna lasy pokrywały całą Europę, więc Białowieża ze względu na swoją unikal-
ność, na stan zachowania, jest takim okienkiem czasowym. Jesteśmy w stanie sobie wyob-
razić, jak taki las pokrywający niegdyś cały kontynent mógł wyglądać.  

Jeśli popatrzymy na Białowieżę z perspektywy Lasów Państwowych w Polsce, to 
okaże się, że jest to dosłownie ułamek, dosłownie, bo nieco więcej niż 0,5% całkowitych 
obszarów polskich lasów. Lasy w Polsce to trochę ponad 92 tys. km kwadratowych - prawie 
1/3 Polski. Te lasy są bardzo zróżnicowane pod względem zachowania, większość z nich 
stanowią lasy gospodarcze, które zupełnie inaczej wyglądają niż las białowieski. Większość 
lasów znacznie odbiega od tych lasów, które kiedyś nasz kraj pokrywały. Jeżeli popatrzymy 
sobie na Białowieżę w skali makro to okaże się, że znajdziemy tutaj centralną część, która 
jest Białowieskim Parkiem Narodowym w jego najstarszej części chronionej i ona obejmuje 
47 km kwadratowych. Gdyby to porównać do Warszawy, zajęłoby to obszar jednego więk-
szego osiedla.  
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Jeżeli popatrzymy sobie na całkowity obszar Puszczy, to jest to już obszar robiący 
większe wrażenie, bo ma 1500 km kwadratowych, ale ten obszar jest podzielony granicą 
państwową. Prawie 2/3 obszaru Puszczy znajduje się po stronie białoruskiej, mniej więcej 
1/3 po stronie polskiej i tylko te obszary zaznaczone na zielono są objęte ochroną. Nato-
miast ten gliniasty kolor pokazuje lasy, ale lasy poddane presji człowieka, lasy gospodar-
cze. Szczerze powiedziawszy, Białowieża Białowieży nie jest równa i jedynie te obszary 
zaznaczone na zielono stanowią obszary chronione, w tym w szczególności po polskiej 
stronie Białowieski Park Narodowy i rezerwaty, które są rozsiane po całej reszcie Polski i 
części Puszczy Białowieskiej.  

Pod względem statusu ochronnego białoruska część Puszczy jest lepiej chroniona, 
bo w zasadzie cała puszcza po białoruskiej stronie ma status dziedzictwa narodowego, a 
ma to ogromne konsekwencje, jeśli chodzi o całą puszczę, gdyż oczywiście przyroda nie 
uznaje granic państwowych. W związku tym musimy traktować Puszczę jako całość i tak 
też robimy. Ochrona Puszczy Białowieskiej nie jest tylko i wyłącznie sprawą Polski czy Bia-
łorusi. W tym zakresie mamy bardzo ścisłą współpracę i przekracza ona również granice 
państwowe w kontekście wpisania Puszczy Białowieskiej na listę światowego dziedzictwa i 
ochronę Puszczy Białowieskiej jako obiektu UNESCO.  

Dlaczego chronimy Puszczę? Otóż jest w tej chwili na całym obszarze Europy jedy-
nie około 0,2% pozostałych lasów liściastych, które można mniej więcej określić jako lasy 
nienaruszone ludzką ręką, a więc naprawdę niewielki ułamek tego, co kiedyś pokrywało 
Europę, pozostaje jeszcze w naturalnym stanie. W tych 0,2% znajduje się również Puszcza 
Białowieska, więc jest to absolutnie ostatni moment, by chronić to, co zostało. I to jest 
zasadniczy powód, dla którego dzisiaj rozmawiamy o Puszczy Białowieskiej.  

Teraz kilka słów na temat UNESCO: jest to agenda Organizacji Narodów Zjednoczo-
nych i zasadniczym zadaniem tej organizacji jest opieka nad skarbnicą kulturową i przyrod-
niczą świata. Nawiązywaniu i utrzymywaniu współpracy międzynarodowej w zakresie edu-
kacji, badań naukowych, ale właśnie też ochrony dóbr kultury i dóbr przyrodniczych, służy 
konwencja, którą podpisały państwa, które zobowiązały się do ochrony konkretnych dóbr 
wpisywanych na listę UNESCO. Jak ta lista powstaje, to za chwilę, a na razie chciałbym 
jeszcze tylko dwa zdania na temat funkcji UNESCO w takim bardzo szerokim kontekście. 
Najłatwiej chyba porównać działalność UNESCO do działalności organizacji – które są być 
może dobrze znane osobom, które zajmują się ekonomią – organizacji ratingowych. Takie 
organizacje czynią coś, można by nazwać, stemplem jakości. Pokazują, że jakieś działania, 
jakieś państwa, kawałek ekonomii jest na tyle wysoko oceniany, że można mu pewien 
rating, pewną ocenę przyznać. Tak samo jest z UNESCO.  

Wpis na listę UNESCO jest swego rodzaju wskazaniem, że dany obiekt, dane dobro 
rzeczywiście wyróżnia się w sposób tak znaczący, że powinien być uznany jako obiekt nale-
żący do dziedzictwa już nie tylko lokalnego czy krajowego, ale również ze względu na do-
bro całej ludzkości. UNESCO jest też pewnym narzędziem polityki międzynarodowej wska-
zującym na to, że dany kraj, dane miejsce jest godne tego, żeby chronić je nie lokalnie, ale 
właśnie globalnie.  

UNESCO nie ma policji, nie jest też organizacją, która w jakiś sposób może coś na-
kazać bądź zakazać. Jest jedynie organizacją stwierdzającą, że dane miejsce, dane dobro 
rzeczywiście pod względem swojej unikalnej wartości może aspirować na listę światowego 
dziedzictwa. Kraj, który takiego wpisu dokonał, może się tym szczycić. To, co jest najistot-
niejsze, gdy chodzi o działalność UNESCO, to konwencja, o której już wspomniałem, utwo-



62 

rzona w 1972 r. Zamysłem twórców było stworzenie pewnej skarbnicy kulturowej i przy-
rodniczej świata. W tejże skarbnicy znalazły się najcenniejsze dobra utworzone przez czło-
wieka, ale też przez samą naturę. Obiekty dziedzictwa przyrodniczego, które ze względu na 
swój unikalny charakter podlegają wpisowi, poddane są pewnym rygorom czy oczekiwa-
niom sprawiającym, że mogą się na takiej liście utrzymać.  

Z czego składa się lista UNESCO? Tych obiektów jest mnóstwo na całym świecie. 
Ważne, że lista jest swego rodzaju probierzem tego, jak dany obszar i kraj chroni zarówno 
swoje obiekty kulturowe, jak i przyrodnicze. Wpis na taką listę wcale nie jest prosty - już 
dawno stała się pewnym miernikiem prestiżu i strony konwencji UNESCO zrozumiały, że 
warto zabiegać, by na liście światowego dziedzictwa znajdowały się obiekty leżące na ich 
obszarze. To, że lista wpisów z danego kraju jest miernikiem bogactwa kultury i przyrody, 
przynosi niewątpliwe korzyści wizerunkowe. Samo dobro wpisane na listę staje się wizy-
tówką danego kraju i – oczywiście – napędza ruch turystyczny, który w dzisiejszych czasach 
jest w wielu miejscach jedną z dźwigni ekonomicznych.  

Wiele lat temu rozpoczęła się swoista rywalizacja o to, żeby dokonywać kolejnych 
wpisów, co też doprowadziło do wprowadzenia limitów związanych z liczbą wpisów i roz-
ważnego równoważenia geograficznej i tematycznej mapy tychże wpisów w taki sposób, 
żeby bogactwo światowe było reprezentowane w sposób jak najbardziej równomierny, ale 
jednocześnie z zachowaniem jakości rozumianej jako unikalność obiektów aspirujących do 
tego, żeby się na liście znaleźć. Obecnie na liście światowego dziedzictwa znajduje się po-
nad 1100 pozycji, w tym 212 obiektów przyrodniczych, więc większość z tych obiektów to 
są obiekty o znaczeniu kulturowym. Lista, jak już wspomniałem, nie jest listą zamkniętą, 
wciąż się rozszerza, ale też jest pewna grupa obiektów, które być może z tej listy wypadną. 
Znajdują się na niej 53 obiekty, a dwa obiekty zostały już niestety wykluczone. Tu od razu 
muszę powiedzieć, że to, co dzieje się w tej chwili wokół Puszczy Białowieskiej, to jest dys-
kusja mogąca sprawić, iż na liście zagrożonych obiektów znajdzie się również Puszcza Biało-
wieska, co wyjaśnię jeszcze w dalszej części mojego wykładu.  

Puszcza Białowieska została wpisana na listę światowego dziedzictwa przyrodnicze-
go 1979 r. wraz z takimi miejscami jak bagno Everglades w Stanach Zjednoczonych i Kanion 
Colorado, więc jesteśmy w znakomitym towarzystwie. Potem nastąpiło rozszerzenie tego 
wpisu o cały obszar Puszczy Białowieskiej, dołożenie do tego części białoruskiej. W tej chwi-
li Puszcza Białowieska jako obiekt światowego dziedzictwa chroniona jest bardzo komplek-
sowo, bo to polsko-białoruski obiekt i musi być wspólnie zarządzany. To jest znakomite 
wyjście, bo Puszczy się nie da podzielić, Puszcza jest całością. I jedynie wspólnym wysiłkiem 
możemy takie dobro przyrodnicze, jakim jest Puszcza Białowieska dobrze chronić i dobrze 
nim zarządzać.  

W jaki sposób dokonuje się wpisu na listę światowego dziedzictwa? Już kilkakrotnie 
użyłem słowa „wyjątkowa”. To jest ten podstawowy wyróżnik, któremu musi dany obiekt 
sprostać, żeby się znaleźć na liście, a więc musi się odznaczać wyjątkowo uniwersalną war-
tością. Można powiedzieć, że w odniesieniu do obiektów przyrodniczych muszą one speł-
niać kryterium, które tutaj jest zaznaczone. Podstawowe kryterium w przypadku Puszczy 
brzmi: „obszar Puszczy jest wyjątkowo istotny dla ochrony przyrody ze względu na niespo-
tykaną skalę występowania starodrzewia rosnącego na obszarach, na których zachodzą 
niezakłócone procesy lasotwórcze”. Ta unikalność polega w tym wypadku na wpisie najbar-
dziej lapidarnym, określającym wyjątkowo uniwersalną wartość; na tym, że mamy tutaj 
fragment przyrody, który wciąż rządzi się własnymi prawami, który w bardzo niewielkim, 
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minimalnym stopniu został przekształcony ręką człowieka. Możemy jak w kapsule czasu 
dowiedzieć się, jak wyglądałyby lasy w Europie, gdyby nie nasza aktywność w wylesianiu i 
przekształcaniu tych lasów.  

Kryteria, którym podlegają obiekty wpisywane na listę światowego dziedzictwa, są 
nieco bardziej szczegółowe niż ogólny opis, który przed chwilą przedstawiłem. Każdy obiekt 
musi spełniać co najmniej jedno bardziej szczegółowe kryterium. Tych kryteriów jest 10, a w 
przypadku Puszczy Białowieskiej okazuje się, że spełnia ona dwa kryteria, kryteria 9 i 10. 
Kryterium 9. odnosi się do ciągłości naturalnych procesów, które nie powinny być w takim 
miejscu zaburzone przez działalność człowieka, a kryterium 10. z kolei odwołuje się do zróż-
nicowania biologicznego, naturalnego, którym takie miejsce musi się charakteryzować. 
Zwracam uwagę na te dwa kryteria dlatego, że, o ile wszyscy Państwo zapewne słyszeli o 
tym, że Białowieża charakteryzuje się niebywałym bogactwem przyrodniczym, to zapewne 
niewielu zastanawiało się nad tym, co mieści się w kryterium 9. które odnosi się do natural-
ności procesów przyrodniczych zachodzących w takim miejscu. Dlaczego jest to tak trudno 
uchwytne? Skala zmian przyrodniczych jest znacznie dłuższa, niż skala ludzkiego życia, a 
więc my nie jesteśmy w stanie tych procesów zauważyć, ale wiemy, że one zachodzą i jeżeli 
popatrzymy na to retrospektywnie, to jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jak te procesy 
zachodziły w takim miejscu jak Białowieża.  

Zacznijmy od tego, żeby przedstawić przynajmniej kilka takich wyróżników Puszczy 
Białowieskiej, które spowodowały, że znalazła się ona na liście światowego dziedzictwa. 
Oczywiście Puszcza Białowieska jest lasem o niebywałej strukturze pod względem występo-
wania starodrzewu. Przypomnę, że to był fragment z wpisu dotyczącego unikalnej wartości i 
– faktycznie – jeżeli porównamy sobie klasy wiekowe Puszczy Białowieskiej na terenie parku 
narodowego, to jest górna część wykresu. Widzicie Państwo klasy wiekowe kolejne od zera 
do ponad stu lat i procent drzew, które w takiej klasie wiekowej się mieszczą na osi Y. Szcze-
gólnie silnie prezentowana jest klasa wiekowa powyżej stu lat na terenie rezerwatu i całego 
parku narodowego, a jeśli porównamy to z częścią lasów gospodarczych Puszczy Białowie-
skiej, to struktura wiekowa jest płaska; drzew mieszczących się w przedziale wiekowym 
powyżej stu jest tyle, ile w innych klasach wiekowych. Mówiąc krótko: mamy w naturalnym 
lesie nadreprezentację drzew szczególnie starych, podczas gdy w lesie gospodarczym tych 
drzew jest znacznie mniej.  

Powody są oczywiste: stare drzewa są szczególnie atrakcyjne z punktu widzenia 
gospodarki leśnej, są one ścinane i zastępowane młodszymi klasami wieku i w ten sposób 
doprowadzamy do nienaturalnego rozkładu wiekowego, który w lasach by nie działał, gdyby 
nie działalność człowieka i wyglądałby tak, jak z górnej części wykresu w rozkładzie wieko-
wym z drzew, które wciąż cieszą się bardzo długą historią na obszarze parku narodowego. 
Co więcej, w momencie kiedy te drzewa dożyją swojego kresu, kiedy zamierają, to nie są z 
tego miejsca wyjmowane, tylko padają na grunt i tam rozkładają się w sposób naturalny. 
Drzewa, które przekraczają klasę wiekową określoną jako ta najbardziej atrakcyjna pod 
względem gospodarki drzewnej są wycinane i wywożone z lasu.  

Gdybyśmy chcieli krótko scharakteryzować bogactwo florystyczne Puszczy, to tutaj 
może nas spotkać cyfrowy zawrót głowy, bo rzeczywiście jest to niebywale zróżnicowane 
miejsce: ponad 990 gatunków roślin naczyniowych i paproci, mnóstwo innych, których już 
tutaj nie będę wymieniał, ponad 5 tys. grzybów, a naprawdę jest ich jeszcze więcej, co jakiś 
czas nowe gatunki się odkrywa, ta lista nie jest zamknięta. To pokazuje, jak niebywale zróż-
nicowane jest to środowisko pod względem florystycznym i również jego zróżnicowanie pod 
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względem faunistycznym jest niezwykle, porównując to oczywiście z możliwościami, które 
stwarza pod względem zachowania terenów w innych miejscach Europy przekształconych 
na tyle, że nie są w stanie utrzymać tak pięknego zróżnicowania gatunkowego.  

Tu mamy przykład, który być może Państwa nieco zaskoczy, bo to są drobne 
chrząszcze, których na co dzień wizytujący Puszczę Białowieską nie widzą, a które wprawia-
ją w podniecenie wszystkich naukowców zajmujących się zróżnicowaniem biologicznym, bo 
to są chrząszcze związane ze środowiskami naturalnymi. Ich występowanie jest wskaźni-
kiem, że taki teren jest nienaruszony, że jest to teren naturalny. Zapewne nazwy tych 
chrząszczy niewiele Państwu powiedzą, ale może kilka z nich tutaj przytoczę choćby z tego 
powodu, że są one niebywale egzotyczne. Któż z Państwa miał do czynienia ze zgniotkiem 
cynobrowym, zgniotkiem szkarłatnym, kawaliną łuskoskrzydłą czy bogatkiem wspaniałym? 
Raczej nie spotkacie ich w czasie wizyty w Białowieży, ale warto wiedzieć, że te drobne 
zwierzęta tam żyją i że ich występowanie związane jest z tym, że ich proces rozwoju możli-
wy jest tylko w tak niezakłóconym miejscu, jak Puszcza Białowieska.  

Istotne jest zachowanie tego obszaru pod względem naturalności procesów laso-
twórczych. Jeżeli popatrzymy sobie na skalę mocno przekraczającą życie człowieka, to oka-
że się tak naprawdę, że historia Puszczy zaczyna się wraz z ustąpieniem ostatniego zlodo-
wacenia. Mniej więcej około 10 tys. lat temu obszar Puszczy zapewne wyglądał tak: płaski 
teren z pozostałościami lodu, z tundrą mszystą. To wszystko możemy jeszcze oglądać na 
północy Europy, a było udziałem Niżu Polskiego. Również i to stosunkowo szybko, jak na 
czas geologiczny, uległo przekształceniu do takiego stanu, który gdzieś mniej więcej około 5 
tys. lat temu charakteryzował już zapewne większość obszarów współczesnej Puszczy. Mie-
liśmy już wtedy las podobny do tego, jakim dzisiaj się jeszcze możemy się cieszyć. 5 tys. lat 
to jest bardzo niewiele w skali zmian przyrodniczych, bardzo dużo oczywiście w skali ludz-
kiego życia. Tym niemniej warto pamiętać, że procesy lasotwórcze trwają w okresach 
znacznie dłuższych, co generuje problem. My byśmy chcieli ten las, który dzisiaj oglądamy, 
widzieć identycznym za lat sto czy dwieście i uważamy, że ten obecny jego obraz powinien 
być udziałem również przyszłych pokoleń, podczas gdy las się zmienia. Szczególnie szybko 
zmienia się w dzisiejszych czasach ze względu na zmiany klimatyczne, więc to stwarza samo 
w sobie poważny dylemat, czy powinniśmy zrobić wszystko, żeby zachować ten las takim, 
jakim on jest w tej chwili, w pewnym sensie zaprzeczając takim procesom jak wymiana 
gatunków związana z ocieplaniem klimatu, czy też pozwolić mu zmieniać się zgodnie ze 
swoim rytmem, nawet jeżeli ta zmiana w naszym odczuciu nie jest zmianą korzystną.  

Tymczasem cieszymy się Puszczą, która rzeczywiście, jeśli porównamy ją z innymi 
miejscami na Ziemi, zapiera dech w piersiach. Puszcza Białowieska w niczym nie ustępuje 
takim miejscom świata, które stanowią pewien emblemat dzikości, co jest jak najdalsze od 
ingerencji człowieka i co uważamy za stan naturalny. To nie oznacza rzecz jasna, że Puszcza 
Białowieska w rozciągłości swojej historii najnowszej nie była przez człowieka eksploatowa-
na, ale ta eksploatacja była tak niewielka, że nie pozostawiła po sobie śladów dziś łatwo 
widocznych w postaci dużej domieszki gatunków flory, które skojarzylibyśmy z aktywnością 
człowieka bądź też bardzo gwałtownych zmian w liczbie gatunków zwierząt.  

Rzecz jasna takie zjawiska miały miejsce – choćby to, że wytępiono praktycznie do 
zera żubra. Tylko dzięki bardzo długim zabiegom ochronnym udało się tego żubra odtwo-
rzyć. Przez długie stulecia Puszcza Białowieska była traktowana jako zasób początkowo 
strategiczny, żeby można było w momencie, kiedy potrzebna była duża ilość mięsa dla woj-
ska, przeprowadzić na szeroką skalę polowania i w ten sposób zebrać jedzenie wykorzysty-
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wane potem przez armię. Takie zdarzenie miało miejsce przed bitwą grunwaldzką. Potem 
obszary Puszczy Białowieskiej ze względu na unikalność występowania zwierząt były obsza-
rami łowieckimi dla królów Polski. Generalnie Puszcza Białowieska przetrwała głównie dla-
tego, że nie była eksploatowana z powodów nie tyle miłości do przyrody, ile bardziej party-
kularnych interesów, polegających na tym, że jeśli chcemy polować, to oczywiście musimy 
polować w miejscu, w którym te zwierzęta są. Jeżeli las wytniemy, to tych zwierząt nie bę-
dzie, więc to był pewien utylitaryzm, ale pojęty w taki sposób, który dzisiaj sprawia, iż jeste-
śmy w stanie tym lasem się cieszyć już zupełnie z innego względu, gdyż obecnie polowania 
w Puszczy Białowieskiej się nie odbywają. Natomiast nie oznacza to, że Puszcza Białowieska 
nie jest zagrożona.  

Zagrożeniem, o którym chciałbym tutaj nieco więcej powiedzieć, jest pojawienie się 
kornika drukarza, który spowodował poważny konflikt. Kornik drukarz jest owadem, który 
skupił na sobie znaczącą uwagę zarówno przyrodników, jak i nie przyrodników, bo przecież 
cały konflikt wokół Puszczy Białowieskiej i sposobów jej ochrony tak naprawdę wywołał ten 
maleńki chrząszcz. Dlaczego on jest tak istotny? Dlatego, że inwazja kornika drukarza, który 
za miejsce swojego bytowania obiera łyko świerków, spowodowała wymieranie świerków 
na znaczących obszarach występowania tego drzewa, to z kolei spowodowało konieczność 
usuwania tych drzew. Takie jest zdanie leśników, a to z kolei spowodowało konflikt z ochro-
ną Puszczy Białowieskiej rozumianą jako nieingerowanie człowieka w naturalne procesy, 
które powinny tam zachodzić. To jest w najkrótszych słowach źródło tego wszystkiego, co 
przez kilka ostatnich lat zajmowało już nie tylko leśników i osoby zaangażowane w ochronę 
Puszczy Białowieskiej, ale również opinię publiczną. Konflikt rozlał się daleko poza czysto 
techniczne aspekty tego problemu.  

Na ile jest on poważny? W niektórych obszarach Puszczy są spore obszary, które 
były porośnięte świerkami. Teraz te świerki są martwe i z wielu tych miejsc służby leśne 
zaczęły je usuwać. To usuwanie świerków spowodowało konflikt, o którym już wspomina-
łem. Rzeczywiście skala tego zjawiska w niektórych tylko miejscach Puszczy Białowieskiej, 
bo nie można mówić, że cała Puszcza została nim objęta, skala tego wyrębu była znacząca. 
W wielu miejscach wzdłuż dróg leśnych można było oglądać takie oto ciągnące się setkami 
metrów sągi drzewa. Wiele z nich to były drzewa z klasy wiekowej powyżej stu lat. Drzewa 
ponadstuletnie to był ten wyróżnik Puszczy Białowieskiej względem lasu gospodarczego, 
stąd też wycinka najstarszych drzew była tutaj szczególnie dotkliwa z punktu widzenia 
osób, które uważały, że tak się nie powinno robić. To był powód, dla którego zapewne Pań-
stwo oglądali te dramatyczne zdjęcia z Puszczy Białowieskiej, w których dochodziło wręcz 
do fizycznych utarczek między osobami, które uważały, że nie powinno się w Puszczy nicze-
go czynić, a służbami leśnymi, które próbowały tych aktywistów zatrzymać.  

Przyczyną pierwotną konfliktu jest tenże mały owad, który tak naprawdę współżyje 
z drzewami szpilkowymi już od ponad stu milionów lat; na pewno zachodzi tutaj bardzo 
daleko idąca ewolucja drzew iglastych i korników. Najstarsze świadectwa żerowania korni-
ków na drzewach szpilkowych to są świadectwa sprzed 100 milionów lat – macie tutaj Pań-
stwo jeden z gatunków korników zatopiony w bursztynie datowany na sto milionów lat 
temu, więc te korniki żerują na drzewach szpilkowych już od bardzo dawna i jak do tej pory 
– całe szczęście – nie spowodowały wyginięcia drzew szpilkowych. Same w sobie nie stano-
wią chyba zagrożenia, ale miejscowo rzeczywiście mogą doprowadzić do bardzo gwałtow-
nego wymierania drzew iglastych, w tym świerków, o których tutaj mówimy.  
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Jakie są punkty wyjścia dla stron tego konfliktu? Stanowisko Lasów Państwowych 
jest w gruncie rzeczy bardzo jednoznaczne: działania Lasów Państwowych w Puszczy Biało-
wieskiej zdaniem leśników nie są kwestią swobodnego wyboru, ale następstwem stosowa-
nia przepisów prawa. Rzeczywiście, jeśli zajrzymy do ustawy o lasach, to okazuje się, że 
nakłada ona na Lasy Państwowe obowiązek zapobiegania pożarom, ale również usuwania 
nadmiaru martwego drewna właśnie po to, żeby nie było paliwa dla tychże pożarów oraz 
zwalczanie owadów szkodliwych, w tym przypadku korników. Lasy Państwowe jako przed-
siębiorstwo i organizacja państwowa, która podlega ograniczeniom ustawowym, w gruncie 
rzeczy nie miały tutaj nic innego do zaproponowania poza podjęciem działań zgodnych ze 
statusem prawnym. Z tego punktu widzenia Lasy nie mogły zrobić nic innego, bo ich działal-
ność określają zadania ustawowe, które są wpisane w akty prawne stanowiące podstawę 
działania leśników w Polsce.  

Z drugiej strony mamy porządek prawny, w którym funkcjonuje również ustawa o 
ochronie przyrody i ona również nakazuje Lasom Państwowym konieczność zachowania 
bogactwa przyrodniczego, w tym wykonywanie zadań wynikających z utrzymania chociażby 
statusu Natura 2000, a trzeba pamiętać, że Puszcza Białowieska właśnie w tym obszarze się 
znajduje. Mamy tutaj pewnego rodzaju problemem prawny, polegający na tym, że ścierają 
się różne porządki prawne, którym podlega zarówno sama Puszcza, jak i mechanizmy jej 
ochrony. W tym wszystkim nie ma miejsca na zachowanie naturalnych procesów lasotwór-
czych, dla których między innymi Puszcza Białowieska została wpisana na listę światowego 
dziedzictwa przyrodniczego.  

Tutaj warto kilka zdań powiedzieć nieco szerzej na temat takiego cyklicznego prze-
biegu naturalnych procesów również związanych z zaburzeniami, które pojawiają się w 
lasach szpilkowych i po części również taki właśnie cykl można obserwować w ostatnich 
kilku latach w Puszczy Białowieskiej. Jest on związany z naturalnym procesem przekształca-
nia się lasów, który już od tysięcy lat od czasów, kiedy się te lasy wykształciły, obserwujemy 
na obszarach północnej półkuli. Otóż w największym skrócie można powiedzieć, że takie 
lasy żyją od większej katastrofy do następnej i po drodze pewną przejściową fazą jest zmia-
na występowania gatunków tworzących takie lasy. Zaczyna się to od tego, że las dojrzały 
zamiera na skutek perturbacji naturalnych, w których częścią są owady wraz z naturalnymi 
katastrofami takimi jak gwałtowne wichury – powodują wyłamywanie drzew, po których 
las zamiera i odtwarza się. Najczęściej jest to już zupełnie inny las, bo pojawiają się w nim 
gatunki liściaste. Do tej pory najczęściej była to brzoza, również inne gatunki i dopiero po-
tem przebudowuje się on w stronę drzewostanu szpilkowego, m.in. takich drzewostanów, 
jakie obserwujemy w Puszczy Białowieskiej. Ten cykl się powtarza, trwa około 400-450 lat, 
więc znacząco przekracza okres życia ludzkiego i oczywiście, w zależności od tego, gdzie 
znajdujemy się w danym momencie w tym cyklu życiowym lasu, obserwujemy różne jego 
odsłony.  

Jeżeli bylibyśmy w takim pięknym fragmencie historii, w którym las jest dojrzały, ale 
jeszcze nie jest podatny na te naturalne zaburzenia, co tak naprawdę miało miejsce przez 
ostatnie kilkadziesiąt lat, to możemy się takim lasem cieszyć, ale jeżeli chodzi o okres, w 
którym ulega naturalnej przebudowie, no to niestety będziemy mieli do czynienia z sytua-
cją, jaka nas dotknęła, czyli pojawami kornika drukarza, gwałtownymi przejawami przyrody 
takimi jak wiatry i huragany, które będą te drzewa wyłamywać. Musimy się zastanowić, co 
wobec tego naturalnego cyklu możemy czynić? Czy powinniśmy w sposób aktywny mu 
przeciwdziałać? Czy też uznać, że jest to proces naturalny i wobec tego nie zakłócać go, 
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nawet jeżeli po drodze ze ściśniętym sercem będziemy obserwować zamierające lasy?  
Naturalnym odruchem jest to, żeby te lasy ratować, tylko że wtedy wchodzimy w 

oczywistą sprzeczność, bo jeśli ratujemy, czyli podejmujemy konkretne działania, to niewąt-
pliwie zaburzamy taki cykl, a przez to też wchodzimy w sprzeczność z zapisem, dla których 
teren podlegający naturalnym procesom lasotwórczym, takim jak Puszcza Białowieska, zo-
stał wpisany na listę światowego dziedzictwa i to jest clou sprawy, które chyba nie do końca 
do opinii publicznej dociera. Z jednej strony musimy chronić naturalne procesy, z drugiej 
strony mamy kłopot, bo chcielibyśmy degradacji lasu zapobiegać. Takie jest nasze ludzkie 
podejście. Można to zobrazować w jeszcze inny sposób, nieco bardziej skomplikowany, ale 
bardzo ciekawy. Przeanalizujmy zmianę szaty roślinnej Puszczy Białowieskiej odtworzoną z 
analizy pyłkowej, którą można poprowadzić w taki oto sposób, że dokonuje się odwiertów w 
zbiornikach wodnych, na których dnie osadzają się pyłki roślin. Wraz z biegiem czasu tych 
pyłków jest coraz więcej i z konkretnej głębokości takich odwiertów jesteśmy w stanie dato-
wać je i na podstawie proporcji tychże pyłków stwierdzić, jakie to rośliny rosły w danej oko-
licy w danym miejscu. Na slajdzie na czerwono zaznaczono zmiany proporcji pyłku, a więc 
także zmiany obszaru zasiedlonego przez świerki. Z prawej strony widać fragment podpisany 
jako chronologia i tutaj u samej góry mamy wiek XX. Sięgamy, idąc w dół do czasów odle-
głych, aż do IV wieku naszej ery. Teraz, wracając do świerka, widzimy, jak się bardzo mocno 
zmieniały obszary porośnięte przez świerki w Puszczy Białowieskiej. Z takim maksimum, 
które sięgało prawie 20%, to był czas, w którym świerki występowały na obszarze 20% Pusz-
czy Białowieskiej i potem następuje powolny, ale jednak bardzo wyraźny spadek liczebności 
i w czasach współczesnych widać, że tendencja jest wciąż malejąca. Z pewnością świerki 
zmieniały swój obszar występowania w Puszczy Białowieskiej, raz ich było więcej, raz mniej. 
Można się domyślać, że w tej chwili mamy do czynienia dokładnie z takim samym zjawi-
skiem. Tych świerków w tej chwili ubywa, ale być może wraz ze zmianą klimatu, kiedyś – 
mówię o skali niestety dla nas nie osiągalnej, więc co najmniej paruset lat – być może te 
świerki wrócą.  

Tymczasem mamy do czynienia z sytuacją, w której rzeczywiście świerki zamierają i, 
jak widać z tego wykresu, nie jest to pierwszy taki epizod. Świerków było mniej bądź więcej. 
W tej chwili zajmują one 12% powierzchni Puszczy Białowieskiej, tak więc nie są dominujące 
i jedyne, co możemy zrobić, to ten proces zaaprobować i polubić, bo raczej zatrzymać się go 
nie da ze względu na skalę zjawiska. Pokazuję perspektywę tego, co nas zapewne czeka w 
ciągu następnych kilkudziesięciu, może kilkuset lat. Z lewej strony mamy mapę Europy, z 
zaciemnionymi obszarami występowania historycznego lasów szpilkowych a z prawej strony 
z kolei mapę przewidywanego zasięgu tychże drzew, który bardzo mocno się skurczy ze 
względu na zmiany klimatu. W całej Europie praktycznie będziemy mieli do czynienia z wy-
cofywaniem się drzew najlepiej radzących sobie w strefie klimatu umiarkowanego bądź 
zimnego. A ponieważ ten klimat będzie się ocieplał, za tym przyjdą właśnie susze, huragany, 
ale również pojawy takich owadów jak korniki, które będą te drzewa dobijać i to spowoduje, 
że drzewa szpilkowe generalnie zaczną się wycofywać z obszarów Europy Środkowej, w tym 
Polski. Po prawej stronie mapy ich zasięg już sięga daleko na północ od naszego kraju i nie-
stety obawiam się, że właśnie z tym będziemy mieli do czynienia. To nie jest tylko kwestia 
Puszczy Białowieskiej, ale bardzo gwałtownej w skali oczywiście historycznej przebudowy 
drzewostanów, z którą będziemy musieli sobie jakoś poradzić. Jak? Nie potrafię tego powie-
dzieć, ale z pewnością sadzenie świerków w tej chwili w Polsce nie będzie miało perspekty-
wy, bo te drzewa będą sobie coraz gorzej radzić, coraz bardziej będą podatne na pojawy 
korników czy też inne, które będą powodowały zamieranie tego gatunku.  
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Zamieranie świerków jest nie tylko domeną Puszczy Białowieskiej. Ma to znaczenie 
na znacznie większych obszarach i jest pewnym problemem, który w tej chwili jest udziałem 
wielu krajów. Akurat tak się złożyło, być może nieszczęśliwie, że koncentrujemy swoją uwa-
gę na Puszczy Białowieskiej, podczas gdy świerczyny zamierają na znacznie większych obsza-
rach w innych miejscach i jakoś konfliktów związanych zagospodarowaniem tej masy drew-
na uwalnianej w procesie zamierania z tamtych obszarów za bardzo nie słychać. Koncentru-
jemy się na Puszczy Białowieskiej, chociaż nie jest to jedyny przypadek. Powiedziałbym, że 
nawet w globalnej skali drzew Puszcza Białowieska stanowi niewielki odsetek zamierających 
aktualnie świerków.  

Jak wygląda pozyskanie drewna w Puszczy Białowieskiej w nieco szerszym kontek-
ście? Ten slajd pokazuje dynamikę pozyskania drewna w okresie po drugiej wojnie świato-
wej. Aktualne jego pozyskanie nie jest tak duże w stosunku do tego, jak miało miejsce szcze-
gólnie w latach 60. i 70. ubiegłego wieku. Tym niemniej trzeba powiedzieć, że leśnicy wcho-
dzą częściowo przynajmniej w takie strefy, które podlegają ochronie światowego dziedzic-
twa. W związku z tym, że pomimo iż cały wolumen pozyskanego drewna w Puszczy Białowie-
skiej nie jest wielki, to wciąż jego punktowe pozyskanie w tych miejscach, które są przyrod-
niczo cenne, budzi zasadnicze wątpliwości, a nawet protesty. O ile można uznać, że Puszcza 
Białowieska w stosunku do tego, jak była eksploatowana w czasach stosunkowo nieodle-
głych, w tej chwili silnej presji przemysłu drzewnego nie podlega, to te miejsca, w których 
dokonuje się cięć, nie są miejscami, które są obojętne z punktu widzenia zachowania dobro-
stanu Puszczy Białowieskiej jako obiektu światowego dziedzictwa wpisanego na listę UNE-
SCO.  

Widać to dobrze na tej fotografii satelitarnej wykonanej zimą, kiedy odsłonięte frag-
menty lasu są pokryte śniegiem. Ta żółta linia to jest linia dzieląca Polskę z Białorusią, czer-
wona linia to wielkość tej najściślejszej części Białowieskiego Parku Narodowego po polskiej 
stronie. Jak widzimy na Białorusi jest zupełnie ciemno, natomiast cała reszta Puszczy Biało-
wieskiej po polskiej stronie wygląda trochę jak ser szwajcarski: wszędzie widać dłuższe frag-
menty wylesienia, podczas gdy po białoruskiej stronie poza polanami, które już dawno zo-
stały wycięte, widać, że tam tych cięć nie ma. Po naszej stronie las jest jednak mocno prze-
rzedzony. To pokazuje skalę zagospodarowania Puszczy Białowieskiej po polskiej stronie.  

Wspomniałem już wielokrotnie o procesach naturalnych. Takim procesem będzie 
wypadanie świerka. Tutaj jest dynamika zmiany liczby drzew na obszarze ścisłego rezerwatu 
Puszczy Białowieskiej. To są te najbardziej naturalne części drzewostanów, w których zmiany 
zachodzą nie ze względu na ludzką ingerencję, tylko ze względu na procesy naturalne. Cóż 
widzimy? Nawet w najbardziej naturalnej części Puszczy liczba świerków maleje, liczba 
drzew kurczy się ze względu na świerki, natomiast rośnie liczba grabów. Będziemy mieli do 
czynienia z tym, co wcześniej wspomniałem - wzrośnie liczba drzew liściastych, które dobrze 
radzą sobie w cieplejszym klimacie, a zmaleje liczba drzew, która nie jest w stanie sobie 
poradzić, bo są przystosowane generalnie ze względu na swoją biologię do znacznie zimniej-
szych pór roku, do większego wilgocenia. I takim drzewem jest świerk. Obawiam się, że 
świerki, nawet gdybyśmy je otoczyli najbardziej troskliwą opieką, będą zamierać i czynni-
kiem, który będzie szczególnie istotny w tym procesie zamierania świerków, będą pojawy 
kornika drukarza zabijające świerki na kolejnych obszarach, w tym również Puszczy Białowie-
skiej.  

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani bardziej szczegółowo tą materią, to zachę-
cam do lektury periodyku Polskiej Akademii Nauk „ACADEMIA”. W 2018 r. w 4. numerze 
zamieszczono cały zbiór artykułów poświęconych Puszczy Białowieskiej i kwestiom związa-
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nym z jej ochroną. Można sobie ten numer „ACADEMII” nieodpłatnie ściągnąć ze strony 
Polskiej Akademii Nauk.  

Problem z ochroną Puszczy Białowieskiej, szczególnie z ochroną drzewostanów 
świerkowych, był jednym z powodów, dla których w 2018 r. UNESCO wysłało do Puszczy 
Białowieskiej misję monitoringową, która miała za zadanie zapoznanie się z całą problema-
tyką ochrony Puszczy. Dwóch badaczy delegowanych przez UNESCO przygotowało sążnisty 
raport, w którym w sposób bardzo obiektywny i wyważony sformułowano rekomendacje, w 
tym również rekomendacje wskazujące na to, że część działań służb leśnych niestety stano-
wiła naruszenie wpisu, dzięki któremu Puszcza Białowieska znalazła się na liście światowego 
dziedzictwa. Jeszcze raz przypomnę, to nie jest reprymenda, nie od tego jest UNESCO. Ra-
czej był to wyraz troski i wskazania, gdzie należałoby takie działania zmienić po to, żeby nie 
doprowadzać do takiej sytuacji, że trzeba będzie zapisać Puszczę na listę dziedzictwa zagro-
żonego ze względu na to, że dochodzi do naruszenia wpisu, dzięki którym Puszcza Białowie-
ska znalazła się na liście światowego dziedzictwa. To jest wciąż sprawa otwarta, działania 
naprawcze mają miejsce, ma też miejsce plan utworzenia zintegrowanego planu ochrony 
Puszczy Białowieskiej, który obejmuje jej polską i białoruską część. Cisza, która zapadła wo-
kół Puszczy Białowieskiej, wskazuje, że nie mamy do czynienia z bardzo gwałtownymi spora-
mi i mam nadzieję, że tak zostanie. 
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W stronę edukacji  

 

Zderzenie perspektyw  
 

Rola szkół polskich na Białorusi 
 
 
 
W marcu 2021 roku tuż przed aresztowaniem Andżeliki Borys odbyło się spotka-

nie online, w którym wzięli udział nauczyciele szkół polskich na Białorusi. Rozmawialiśmy 
o kondycji polskiego szkolnictwa społecznego na Białorusi. Wtedy jeszcze wszyscy rozma-
wiający patrzyli w przyszłość optymistycznie. Widzieli ogromny potencjał w polskich 
szkołach społecznych prowadzonych przez Związek Polaków na Białorusi. Do nauki języka 
ojczystego garnęło się wiele osób. Szkoły społeczne kwitły. Dziś z perspektywy areszto-
wania liderów ZPB – Andzeliki Borys i Andrzeja Poczobuta rozmowa nabiera głębszego 
sensu. Widzimy, jaki osiągnięcia wypracowany przez 30 lat działalności ZPB mogą być 
zaprzepaszczone. 

Weronika Klimowicz [WK] Anna Kietlińska [AK]; Andżelika Borys [AB]; Danuta Kar-
powicz [DK]; Irena Głuchowska [IG]; Eleonora Jarmolicz [EJ]; Anna Godunowa [AG]; Marina 
Tiszkowska [MT]; Helena Łazarczyk [HŁ]; Julia Połujan [JP]; Janina Prudnik [JP]; Irena Bier-
nacka [IB]; Jana Ukraincewa [JU]; Irena Kucharska [IK] 

 
AK: Cieszę się bardzo, że udało nam się spotkać w tak licznym gronie i tak bardzo 

reprezentatywnym, bo mamy tutaj szkoły z różnych regionów Białorusi. Tematem dzisiej-
szej rozmowy jest szkolnictwo polskie na Białorusi oraz szkoły polskie na Białorusi prowa-
dzone pod egidą Związku Polaków na Białorusi. Historycznie sięgnęłabym do początku lat 
90. XX w., kiedy powstał Związek Polaków na Białorusi. U podstaw myśli założycielskiej 
leżało to, aby zachować język polski i rozpropagować przede wszystkim szkolnictwo w 
języku polskim. Zaczęto więc myśleć o szkołach polskich. Efektem tego było powstanie 
dwóch szkół, powiedzielibyśmy publicznych, z językiem polskim jako wykładowym - po-
wstała szkoła w Wołkowysku i w Grodnie. Dzisiaj na Białorusi w dalszym ciągu funkcjonu-
ją te szkoły, ale narodziło się szkolnictwo społeczne i ono w tej chwili jest bardzo rozbudo-
wane i generalnie w porównaniu z dwiema szkołami, które ze względów politycznych są 
ograniczane i nie ma możliwości, żeby przyjąć wszystkich chętnych, którzy chcą uczyć się 
języka polskiego. Związek Polaków na Białorusi, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i 
potrzebom społecznym, tworzy szkoły społeczne. Przede wszystkim na Grodzieńszczyźnie, 
ale w innych miejscach. Uwzględniane są potrzeby lokalne, zainteresowania, potrzeby 
serca. Jak to wygląda w liczbach, ile osób uczy się języka polskiego w szkołach prowadzo-
nych przez ZPB, kto prowadzi te szkoły? Jakie przedmioty pojawiają się w polskich szko-
łach i czego uczy się generalnie w tym szkolnictwie?  

AB: Dzisiaj struktury Związku wspierają ponad 100 ośrodków nauczania języka pol-
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skiego. Jako związek wspieramy ponad 8 tysięcy dzieci uczących się języka polskiego. Dzisiaj 
w sytuacji politycznej i covidowej dzięki staraniom naszych nauczycieli, prezesów, dyrekto-
rek szkół mogę powiedzieć, że nasze szkoły dzielnie się trzymają i liczba dzieci uczących się 
języka polskiego w ośrodkach nauczania prowadzonych przez struktury Związku Polaków nie 
zmniejsza się, liczba zainteresowanych, aby uczyć się języka polskiego jest coraz większa. 
Polityka państwa białoruskiego jest taka, że dąży się do likwidacji nauki języka polskiego w 
systemie państwowym i dlatego oczywiście bardzo ważne jest, żeby zachować nauczanie 
społeczne, utrzymać i okazać pomoc w nauce języka polskiego kultury, literatury, historii 
tym wszystkim, którzy chcą. Oczywiście, są różnego rodzaju trudności związane z kosztami, z 
utrzymaniem, z wynajęciem pomieszczeń itd. Na razie dosyć sprawnie nam to idzie i aby 
było tak dalej, aby nie mieć nieprzyjemności po prostu. Przypomnijmy, że kiedyś zabierano 
nam siedziby, zabierano pomieszczenia – jeżeli to się powtórzy, będzie wpływało to nega-
tywnie na funkcjonowanie ośrodków nauczania języka polskiego.  

AK: Teraz dokonamy prezentacji naszych gości, zwróćmy uwagę, że dominują ko-
biety.  Szkoła i w Polsce, i szkoła polska na Białorusi kobietami stoi. Andżeliko, kogo za-
prosiłaś? 

AB: Pani Danuta Karpowicz, dyrektor polskiej szkoły społecznej im. króla Stefana 
Batorego w Grodnie, do której uczęszcza 1400 dzieci. Pani Irena Głuchowska, dyrektor szko-
ły społecznej Związku Polaków w Brześciu, tam około 300 dzieci. Pani Eleonora Jarmolicz, 
polska szkoła imienia Tadeusza Rejtana w Baranowiczach - około 800 dzieci uczących się 
języka polskiego. Pani Anna Godunowa, szkoła im. Ignacego Domejki prowadzona przez 
Obwodowy Związek Polaków w Brześciu, do której też uczęszcza około 800 dzieci. Pani Ma-
ria Tiszkowska, Szkoła Społeczna Związku Polaków w Wołkowysku - mamy 150 dzieci uczą-
cych się języka polskiego. W Wołkowysku jest szkoła polska z polskim językiem nauczania, 
do której uczęszcza 250 dzieci. Niedawno, parę lat temu założyliśmy szkołę i mamy teraz 
150 dzieci. Szkoła społeczna w Dzierżyńsku, prowadzona przez panią dyrektor Weronikę 
Klimowicz - ponad 100 dzieci uczy się języka polskiego. Pani Helena Łazarczyk, prezes od-
działu ZPB w Oszmianie - tu ponad 60 dzieci. Oddział Związku Polaków w Mozyrzu to najdal-
szy oddział na wschodzie, prawie na granicy z Rosją i ponad 100 dzieci uczy się języka pol-
skiego. Prowadzi go Julia Połujan. Lachowicze, Pani Janina Prudnikowa, prezes oddziału ZPB, 
też około sześćdziesięciu dzieciaków. Nasza koleżanka Irena Biernacka, prezes oddziału i 
dyrektor szkoły społecznej przy Związku Polaków, ponad 300 dzieci. Dzisiaj miała być też 
szkoła imienia Edwarda Woyniłłowicza w Mińsku, dyrektor Łarysa Krywonosowa, około 
pięciuset dzieciaków. To te największe ośrodki, chociaż mamy jeszcze liczne ośrodki, które 
też prowadzą nauczanie języka polskiego w domach prywatnych, szczególnie w rejonie ba-
ranowskim i inne miejscowości w obwodzie brzeskim, mińskim, Borysów, Kobryń. W mniej-
szych i większych ośrodkach nauczania wspieramy około ośmiu tysięcy dzieci, które uczą się 
języka polskiego. Chcę zaznaczyć, że na Białorusi generalnie uczy się języka polskiego ponad 
12 tysięcy uczniów.  

AK: Jak w Polsce myślimy o szkole społecznej, to widzimy taką alternatywną pla-
cówkę wobec szkoły publicznej, finansowaną inaczej i troszeczkę prowadzoną inaczej. W 
warunkach waszych szkoła społeczna to szkoła raczej sobotnio-niedzielna i wieczorowa. 
To też ogromny wysiłek organizacyjny, żeby zorganizować zajęcia dla dzieci, które wcze-
śniej uczą się w szkołach białoruskich a później rodzice i same dzieci postanawiają, żeby 
uczyć się języka polskiego. To jednocześnie pokazuje, że szkoły, w których uczy się języka 
polskiego, muszą być atrakcyjne, żeby swoją ofertą i nauczycielami, tym, co się w szkole 
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dzieje, przyciągać jak najwięcej osób. Te liczby mówią za siebie. Ja bym chciała, żebyśmy 
tę naszą rozmowę zaczęły od szkoły w Baranowiczach, bo jest to jedna ze starszych szkół 
społecznych na Białorusi. 

EJ: Nazywam się Eleonora i jestem dyrektorem, a kiedyś byłam uczennicą tej szko-
ły. Szkoła rozpoczęła działalność w 1987 roku. Szkoła się nadal rozwija, chyba dlatego że 
mamy bardzo dużo chętnych uczniów, w Baranowiczach mieszka około 200 tysięcy miesz-
kańców. Dużo Polaków, w tej chwili nie powiem konkretnie, jaki procent Polaków, ale nie 
ma żadnej innej alternatywy, bo kiedyś się uczyło języka polskiego fakultatywnie w szkole, 
był również college ekonomiczny, gdzie też wykładano język polski, teraz nie mamy nic 
poza szkołą społeczną. Uczęszcza do nas około 800 osób, same dzieci. Mamy jeszcze grupy 
dla dorosłych. Dzieci przychodzą od klasy pierwszej do jedenastej. Organizujemy zajęcia 
pozalekcyjne, uczniowie uczestniczą we wszystkich konkursach i festiwalach. My nie jeste-
śmy szkołą sobotnio-niedzielną - uczymy się w ciągu całego tygodnia, ponieważ u nas w 
szkołach dzieci mają dwie zmiany. Część dzieci przyjeżdża na zajęcia z rana, część dzieci po 
obiedzie. Mają gdzieś 4-6 godzin tygodniowo polskiego. Zależy od wieku, ale zaczynamy od 
klasy pierwszej i, jak u nas każdy z nauczycieli mówi, po prostu wychowujemy. W klasie 11 
mamy maturzystów, to już są takie nasze dzieci, które razem z nami wyrosły. Mamy bardzo 
dobrą atmosferę rodzinną, najczęściej bywa tak, że jeżeli ktoś z rodzeństwa pójdzie do 
naszej szkoły, to później przychodzi jeszcze młodszy. Mamy dużo rodzin wielodzietnych - 
po 4 i 5 osób uczy się w naszej szkole. Mamy bibliotekę do dyspozycji. W tym roku było 
trudno, ale daliśmy sobie radę, bo szkoły się nie zamykały. Jeżeli było takie zapotrzebowa-
nie, że ktoś tam gdzieś chorował, to po prostu uczyliśmy się zdalnie. 

AK: Pamiętam studniówkę, na którą zaprosiliście mnie. To było bodajże dwa albo 
trzy lata temu i to był mój pierwszy kontakt studniówkowy z młodzieżą. Wcześniej do 
szkoły przyjeżdżałam tak w ciągu roku i pamiętam to wrażenie wielopokoleniowości, 
kiedy babcia, wnuczek, rodzice i wszyscy na tej studniówce rzeczywiście się znaleźli. Zda-
łam sobie wtedy sprawę, że ta szkoła jest tak mocno wpisana w tożsamość Baranowicz, 
że tylko Wam zazdrościć takiej renomy i takiej działalności, ale na to pracuje się latami. 
Proszę powiedzieć, czy tylko języka polskiego uczycie w szkole w Baranowiczach czy też 
prowadzone są inne przedmioty? 

EJ: Mamy język polski, mamy wiedzę o Polsce, historię i literaturę polską. Próbowa-
liśmy zacząć zajęcia z fizyki, bo miałam taką jedną nauczycielkę, która pracuje w szkole 
państwowej, ale bardzo dobrze mówi po polsku i jakoś nie za bardzo nam poszło ze wzglę-
du na to, że jesteśmy szkołą polską, także musimy uczyć się polskiego. A teraz te wszystkie 
przedmioty ścisłe mamy w formie webinariów. Prowadzą je wykładowcy z polskich szkół, 
gdzie mamy kontakty.  

AK: Tak na podsumowanie dodam, co jeszcze mnie uderza w szkole w Baranowi-
czach. To jest tak bardzo długi kontakt z uczniem - uczeń przychodzi w pierwszej klasie i 
wychodzi w klasie maturalnej. To nie są tylko kursy językowe, tylko rzeczywiście mamy 
tutaj taką regularną opiekę edukacyjną. Przejdę teraz do szkoły najmłodszej - szkoły w 
Mozyrzu.  

JP: Jako polska szkoła społeczna przy ZPB z młodzieżą pracujemy rok. Zaczynaliśmy 
uczyć języka polskiego najpierw w kościele, ale niestety nie było zbyt wygodnie, ponieważ 
w Mozyrzu kościół znajduje się poza miastem. Autobusy w te strony jeżdżą raz na godzinę. 
Podjęto więc decyzję o wynajęciu pomieszczenia do prowadzenia zajęć. Zaczynaliśmy od 
12 metrów kwadratowych i to był na początku taki punkt nauczania języka polskiego, ale 
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zainteresowanie językiem było tak ogromne, że przestaliśmy się mieścić. Teraz wynajmu-
jemy dwie klasy, języka polskiego uczy dwóch nauczycieli. Obecnie mamy klasy od pierw-
szej do jedenastej - ponad sto dzieci. Do tego jeszcze dorośli. Staramy się brać udział pra-
wie we wszystkich konkursach organizowanych nie tylko przez Związek Polaków na Biało-
rusi. W tym roku mieliśmy taki wieczór poetycki poświęcony stuleciu śmierci Marii Konop-
nickiej. Cały czas jesteśmy w ruchu. Jak powiedziała pani Angelika, jesteśmy najdalszą 
szkołą, mamy do granicy z Polską 600 kilometrów, ale mamy dużo Polaków, duże zapo-
trzebowanie i duże zainteresowanie. 

AK: A ile języka polskiego macie w tygodniu? 
JP: Wieczorowe zajęcia odbywają się codziennie od 16 do 21.  
AK: To teraz przeskakujemy do Brześcia. 
AG: Ania Godunow, szkoła Domejki. My też zaczęliśmy w roku 1988. Jesteśmy 

jedną z najstarszych szkół. Rozpoczynała to wszystko pani Alina Jaroszewicz. Ja chciałabym 
powiedzieć o  naszych festiwalach. To jest cykl festiwali, który się odbywał jeszcze w la-
tach 90. XX w. i początku 2000. „Brzeska jesień z polską piosenką”, „Festiwal Moniuszkow-
ski” z Marią Fołtyn w jury, konferencja domejkowska i jeszcze mnóstwo takich ogromnych 
globalnych, międzynarodowych imprez. Jeśli mówić o funkcjonowaniu naszej szkoły obec-
nie, to tutaj chciałabym powiedzieć o takiej specyfice, że oprócz szkoły mamy jeszcze dwie 
ogromne inicjatywy, które właśnie się realizują. Jest to siedziba obwodowego oddziału 
Związku Polaków na Białorusi oraz redakcja kwartalnika “Echa Polesia”. Oprócz tego nasi 
uczniowie, a są to dzieciaki od klasy piątej do klasy maturalnej, uczą się języka polskiego. 
Mamy zajęcia z historii, geografii, fizyki i matematyki. Pracują nauczyciele nasi lokalni, 
którzy rozmawiają w języku polskim. W związku z tym, że mamy takie przenikanie się pro-
jektów i inicjatyw, i to wszystko w obrębie naszej placówki, dzieci i nauczyciele biorą 
udział również w tych projektach. Oprócz pozaszkolnych też w związkowych, szeroko po-
jętych oraz redakcyjnych. I to jest bardzo fajna sprawa. Ten horyzont edukacyjny nam 
poszerza jeszcze dodatkowo. 

AK: Jesteście też szkołą, która ma już swoją tradycję. To, że jesteście tacy okrze-
pli i macie już wypracowaną kadrę związaną na trwałe ze szkołą, pozwala na to, że rze-
czywiście te Wasze inicjatywy mają swoją tradycję i renomę, i też funkcjonujecie bardzo 
szeroko w środowisku brzeskim. To przekłada się na to, że macie bardzo dużo uczniów, 
jest ogromne zainteresowanie edukacją w języku polskim i edukacją o Polsce. 

AG: Taką ciekawostką, specyfiką tego roku albo ostatnich kilku lat jest to, że 
oprócz dzieci coraz większe zainteresowanie jest wśród rodziców, nie dorosłych ludzi z 
miasta, tylko rodziców, ponieważ rodzice to jest właśnie to pokolenie, które nie miało 
możliwości nauki języka polskiego, chyba że gdzieś w Kościele. Brześć jest bardziej świec-
kim miastem w porównaniu do Baranowicz czy Grodna. Mamy całe klasy, gdzie są tylko 
rodzice naszych dzieci i to jest super sprawa, dlatego że to bardzo solidaryzuje. Oni w 
domu po prostu rywalizują, kto lepiej temat zrozumiał. Programowo trochę inaczej jest w 
tych grupach, ale bardzo nam się podoba taka tendencja i myślę, że wiele ciekawych rze-
czy będziemy mogli z tym zrobić. 

AK: A od jak dawna prowadzicie taką formę edukacji? 
AG: To tak naprawdę bardzo spontanicznie wynikło. Po prostu z zapotrzebowania 

rodziców i od dwóch lat już funkcjonuje. W tym roku mamy kilka takich mniejszych grup, 
już samych rodziców. To są rodzice, którzy wciąż chcą się nauczyć polskiego. To nie są cele 
ekonomiczne, tylko są to rodzice, którzy wraz z dziećmi chcą rozmawiać po polsku. 
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AK: To świetna sprawa, to bardzo cementuje szkołę i rzeczywiście Wasza szkoła, 
to taka placówka, do której chodzą rodziny i wszyscy są emocjonalnie z nią związani. 
Irena Kucharska, też Brześć, młodsza szkoła, więc mamy tutaj taki troszeczkę tandem i 
spojrzenie z innej perspektywy placówki, która rośnie w doświadczenie dopiero. 

IK: My pracujemy od 2013 roku. Jestem bardzo zadowolona, że w tym roku zwięk-
szyła się liczba uczniów dwa razy i w tym roku uczymy dzieci od piątej klasy i nawet mamy 
dziesięciu magistrantów, którzy po ukończeniu uniwersytetu pojadą na studia dalej, do 
Polski. Robimy warsztaty, dzieciaki do 9 klasy bardzo je lubią. Mamy świetną nauczycielkę, 
która umie prowadzić te warsztaty. Oprócz tego bierzemy udział we wszystkich możliwych 
konkursach tak w Grodnie, jak i w Polsce. Także wprowadziłam od 2020 roku, że musi być 
grupa dialogowa. Taka grupa dialogu tylko rozmawia po polsku, czyli nie ma gramatyki. 
Nauczycielka na przykład przychodzi z jakimś tematem i dzieciaki czytają tekst, wprowadza 
się jakieś nowe słówka i później rozmawiają. Zdarza się, że oni więcej rozmawiają niż nau-
czyciel, bo kiedy prowadzimy lekcje zwykłe, to wtedy częściej mówi nauczyciel.  

AK: Czy macie też edukację najstarszych, czy te grupy to raczej grupa dziecięca i 
młodzieżowa? 

IK: Mamy od piątej klasy do jedenastej i mamy studentów, mamy też dorosłych 
ludzi i pracujemy od poniedziałku do niedzieli. W godzinach popołudniowych. 

AK: Przeskoczymy teraz do Grodna. „Batorówka” nam się kłania, bo to szkoła z 
tradycjami, ale nazwa funkcjonuje od niedawna. 

DK: Faktycznie szkoła funkcjonuje od 1996 roku przy Związku Polaków na Białorusi. 
Od dwóch lat uczymy pod nazwą imienia króla Stefana Batorego. Jest to szkoła, która roz-
wija się bardzo dynamicznie. Rozwój ten polega na corocznej zwiększającej się liczbie 
uczniów. Jeśli w zeszłym roku mieliśmy 1005 uczniów, to w tym roku szczycimy się liczbą 
około 1400 uczniów. Takim momentem dla nas bardzo radosnym jest to, że jest to szkoła, 
która uczy dzieci i młodzież od pierwszej klasy do jedenastej. Dzieciaki kontynuują naukę i 
na tym nam bardzo zależy, by ta szkoła była faktycznie dla nich szkołą, żeby mogli rozpo-
cząć naukę w klasie pierwszej i uczyć się równolegle ze szkołą powszechną białoruską. 
Uczęszczają do nas dwa razy w tygodniu po półtorej godziny, mają naukę języka polskiego. 
Mamy też grupę przedszkolną tzw. grupę elitarną, to są dzieci, które ostatni rok uczęszczają 
do przedszkola a później już przychodzą do nas. Oprócz nauki języka polskiego nasi nauczy-
ciele a jest ich piętnastu: pięciu metodyków, konsultantów skierowanych przez ORPG do 
naszej szkoły oraz dziesięciu miejscowych nauczycieli. Właśnie ci nauczyciele uczą języka 
polskiego, uczymy matematyki też na dwóch różnych poziomach, uczymy geografii, historii, 
wiedzy o Polsce. Staramy się działać, dajemy możliwość uczniom się rozwijać - na poziomie 
szkolnym są to konkursy szkolne takie przez fotograficzne, plastyczne, historyczne, języko-
we i literackie. Mam nadzieję, że weźmiemy udział w republikańskim konkursie poezji Nor-
wida, konkursie recytatorskim imienia Adama Mickiewicza „Kresy”, olimpiadzie historii 
Polski, mamy też laureatów tej olimpiady. Laureatów Olimpiady Literatury i Języka Polskie-
go. Co roku nasza młodzież bierze udział w tej olimpiadzie z różnymi sukcesami, bierzemy 
udział w projektach z polskimi szkołami podstawowymi. Skończyliśmy projekt współpracy 
ze szkołą podstawową w Białymstoku imienia Simony Kossak. Mamy współpracę ze szkołą 
podstawową w Bakałarzewie. Tak im się nasza szkoła spodobała, że zaczęli współpracę. 
Planujemy udział w konkursach recytatorskich. Mamy świetną panią Renatę Dziemiańczuk, 
która pomaga nam w szkoleniu młodzieży. Mamy teraz cały czas spotkania online z Uniwer-
sytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla maturzystów, podczas których młodzież 
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poznaje możliwości, na jakie kierunki może się udać. Od końca marca będziemy mieli spo-
tkanie z UMCS dla klas 9 - 10, podczas których uczniowie dowiedzą się, jakie możliwości 
będą mieli później na studiach w Polsce. Od 10 marca zaczynamy cykl lekcji muzealnych z 
Ossolineum we Wrocławiu. Staramy się korzystać, gdzie możemy. Uczymy młodzież matu-
ralną klas 10. Planujemy Letnią Szkołę Języka Polskiego z wyjazdami po Białorusi, żeby móc 
pokazać młodzieży, że spuścizna Polska na Grodzieńszczyźnie i na Białorusi jest bardzo bo-
gata i żeby nie było, że cudze chwalicie, swego nie znacie.  

AK: Podsumowując, pracujecie 7 dni w tygodniu. 
DK: Faktycznie siedem dni w tygodniu od 8.30 do 22, ponieważ mamy też kursy dla 

młodzieży studiującej i dla dorosłych. Cieszymy się, że mamy grupę dorosłych. Jest liczna 
grupa, ponad 15-osobowa. Nie możemy jej zwiększyć w tych czasach, mimo że sale są dość 
przestronne. Mamy grupy dorosłych, którzy kontynuują naukę, w zeszłym roku zaczęli od 
zera. W tym roku przeszli na wyższy poziom języka polskiego, także to dla nas taka nowość, 
ale cieszymy się, że chcieli kontynuować naukę języka polskiego. 

AK: Życzę zapału i wytrwałości w działaniu. Przeskakuję do Lidy. To też szkoła 
gdzie pojawiają się nauczyciele z Polski z ORPGu? 

IB: W Lidzie nigdy nie było takiej sytuacji, żeby ludzie nie uczyli się języka polskiego. 
Jak mogli, tak uczyli, w rodzinach, przy kościołach a teraz już 2 lata mamy swoją szkołę 
składającą się 350 uczniów. Mamy uczniów od 5 lat do klasy jedenastej, także do szkoły 
przychodzą osoby dorosłe, i mamy dwa poziomy nauczania. Uczymy języka polskiego dwa 
razy w tygodniu po trzy godziny. Mamy swoich i dwóch nauczycieli z Polski - nauczyciela 
języka polskiego i nauczyciela z historii. Szkoła pracuje codziennie i w niedziele. Dzieci biorą 
udział we wszystkich konkursach. Większość dzieci, które przychodzą do szkoły, chce wyje-
chać na studia do Polski. Harcerska drużyna to także gospodarze tej szkoły. Szkoła jest ta-
kim ośrodkiem polskości, gdzie każdy może przyjść porozmawiać i poczuć się Polakiem. 

AK: W Lidzie mamy nową szkołę i całkiem nieźle to wychodzi, bo coraz więcej 
osób przychodzi na zajęcia po to, żeby pobyć razem i to jest akurat bardzo ważne. Niektó-
rzy uczniowie uczą się i wyjeżdżają do Polski. Czasami zostają w Polsce, czasami jest tak, 
że wracają i zostają nauczycielami. Jana Ukraińcewa to jest taki przypadek, który się 
wyedukował, wrócił i teraz, jak to mówimy, “niesie oświaty kaganek”. Jano, co Pani robi 
u siebie i jak udało się tę szkołę rozkręcić? 

JU: W 2017 roku założyliśmy ośrodek i oddział, ale generalnie naukę języka zaczę-
łam w stołówce od 2016 roku, dlatego że nie znalazłam żadnego ośrodka, żeby moje dzieci 
uczyły się języka. Teraz mamy trzy nauczycielki i jedną nauczycielkę dla najmłodszych, je-
den nauczyciel prowadzi klasy od szóstych do ósmych. Mamy około 50 uczniów i jeszcze 
dzieci z klasy 11. Ci, którzy przygotowują się na studia, to są już moi uczniowie. Na razie 
prowadzę zajęcia tylko ja, ale dobrze im idzie. Jeszcze nie miałam takiego ucznia, który nie 
dostał się na studia. Oprócz tego od lutego przy szkole uczymy na razie w piątki, soboty i 
niedziele, dlatego że nie mamy nauczyciela, który mieszka w Stołpcach. Dlatego u nas nau-
czyciele dojeżdżają - ja dojeżdżam z Baranowicz co piątek, sobotę, niedziela. Założyliśmy 
studium teatralne, przy którym jest też nauka, praktyka języka dla tych dzieci, które jeszcze 
nie chodzą na zajęcia, ale chcą w czymś takim uczestniczyć. Mamy grupy ludzi dorosłych, 
też podobnie jak u pani Ireny. Mamy grupę niedużą, 8 osób, które kontynuują drugi rok 
nauki języka polskiego. Mamy taką praktykę, że nasi studenci,  którzy uczą się w Polsce, 
mają zajęcia z maturzystami online, to znaczy nie tylko z języka ale też z przedmiotów ści-
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słych. Absolwenci naszej szkoły pomagają naszym uczniom.  
AK: Oprócz tego tworzy się taką sieć wsparcia metodycznego i wymieniacie się 

doświadczeniem, podpatrujecie siebie i to z punktu widzenia takiej edukacji globalnej, 
jest naprawdę świetnym doświadczeniem i bardzo Wam gratuluję tej wytrwałości i takich 
działań. Przeskoczmy w tej chwili do pani Heleny Łazarczyk. 

HŁ: Reprezentuję polską szkołą społeczną przy Związku Polaków w Oszmianie. Ma-
my w naszej szkole 65 uczniów. Uczniowie są w różnych kategoriach wiekowych, to znaczy 
mam uczniów od drugiej, czwartej klasy, dużo uczniów w ósmej i dziewiątej. I w tym roku 
mamy siedmiu maturzystów. Oprócz nauczania języka polskiego staramy się uczestniczyć w 
różnych konkursach, olimpiadach i teraz uczestniczyliśmy w konkursie inscenizacji wiersza 
polskiego - zrobiliśmy nagrania, wysłaliśmy. Organizujemy również w naszej szkółce różne 
konkursy rysunku, plastyczne np. na temat Bożego Narodzenia. Niedawno ogłosiliśmy kon-
kurs na najlepszą kartkę wielkanocną. Staramy się nie tylko uczyć się, ale chcemy, aby to 
były ciekawe zajęcia. Oczywiście, że mam ogromną satysfakcję z pracy z młodzieżą. Moi 
uczniowie w ubiegłym roku dostali się nawet do liceum w Polsce oraz na studia wyższe. To 
jest sukces mojej pracy. Dla każdego nauczyciela najwyższym wynagrodzeniem jest to, jak 
uczniowie, którzy już uczą się albo studiują w Polsce, potem przychodzą podczas wakacji do 
nauczyciela i dziękują i chwalą się osiągnięciami. Otrzymałam wszystko, co jest niezbędne 
dla normalnego funkcjonowania naszej szkółki od Związku Polaków: podręczniki i wyposa-
żenie, i wynajęcie pomieszczeń, różne drobne rzeczy. Jestem bardzo wdzięczna, z mojej 
strony tylko pracować i cieszyć się z tego. 

AK: Ja wam bardzo kibicuję, jest to naprawdę pokaźna liczba uczniów. Przechodzi-
my teraz do pani Weroniki Klimowicz. 

WK: Reprezentuję polską szkołę społeczną w Dzierżyńsku, dawny Kojdanów. Ta 
szkoła pracuje w miarę krótko, od 2019 roku. Obecnie w szkole uczy się około 130 uczniów. 
Rok 2021 sprowokował mnie do tego, żeby założyć pierwszą klasę i zacząć nauczanie języka 
polskiego od pierwszej klasy, ponieważ na początku to byli głównie maturzyści a także oso-
by dorosłe. W tym roku mamy pierwszą klasę, pojawiły się dwie grupy klasy szóste, klasa 
ósma, dziewiąta, dziesiąta i jedenasta. Głównie prowadzimy zajęcia online, ostatni rok od 
marca 2020 roku. Chociaż młodsze klasy a także maturzyści, żeby efektywnie pracować 
przychodzą na zajęcia do szkoły. Mamy też grupę osób dorosłych, które nie tylko uczą się 
na pierwszym roku nauczania, ale także kontynuują nauczanie. Od tego roku pojawiła się 
druga nauczycielka, przedtem wszystko prowadziłam sama, w tej szkole jestem i dyrekto-
rem, i nauczycielem, i sprzątaczką. Dzieci uczą się języka polskiego, poznają kulturę, trady-
cje polskie. Bierzemy udział w różnych przedsięwzięciach prowadzonych przez Związek 
Polaków. To gwiazdka, inscenizacje, konkursy muzyczne, gdzie przedstawiamy nasze talen-
ty. Chciałabym tutaj pokazać nasz gabinet, w którym się mieścimy. To jest 18 metrów kwa-
dratowych, w których mieliśmy chrzciny dzieciaków, dorosłych i młodzież, które chcą uczyć 
się języka polskiego. Angażujemy się w takie przedsięwzięcia prowadzone też na skalę pań-
stwową - było czytanie narodowe, teraz przygotowujemy się do Norwida i na olimpiadę z 
historii Polski. Cieszę się, że dwóch moich uczniów dostało się do drugiego etapu, zobaczy-
my, jak to pójdzie dalej. W szkole uczą się też osoby dorosłe, nie tylko z Kartą Polaka. Są to 
osoby, które są zainteresowane nauką języka polskiego. Spotykamy się wspólnie na róż-
nych imprezach. Był kulig zorganizowany przez członków z miejscowości położonej blisko 
Dzierżyńska, to taki majątek Sól, gdzie między innymi gościem był Stefan Batory.  
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AK: Dziękuję bardzo, przenosimy się do Lachowicz. Pani Prudnikowa. 
JP: Nasz ośrodek nauczania języka polskiego przy Związku Polaków na Białorusi w 

Lachowiczach powstał w 2015 r. Pracujemy od sześciu lat. Lachowicze to nieduże miasto, 
mieszka tu 9 tysięcy ludzi, a do ośrodka uczęszcza 60 dzieci w wieku od 6-17 lat oraz 12-
osobowa grupa dorosłych. Dzieciaki mają zajęcia w ciągu tygodnia, oczywiście po zajęciach 
w szkole powszechnej, od godziny 15 do 19. W sobotę i niedzielę tak samo najmłodsze 
dzieci przychodzą na zajęcia, osoby dorosłe mają zajęcia po pracy od 19 do 21. Dzieciaki 
uczą się języka polskiego, historii, czyli początkową wiedzę zdobywają tu a dalej, jak mają 
chęć, starsze dzieci najczęściej jeżdżą do szkoły polskiej w Baranowiczach i otrzymują tam 
dalsze wykształcenie. Oczywiście bierzemy udział we wszelkich imprezach, festiwalach, 
konkursach.  

AK: Życzę Lachowiczom wytrwałości. P,ani tutaj podkreśla że jest filią Baranowicz, 
ale tak naprawdę Baranowicze się cieszą, że tutaj zasilacie ich takimi kadrami, z których 
mogą potem cuda robić i wysyłać rzeczywiście na studia do Polski i rozwijać. Przenosimy 
się na koniec do Wołkowyska leżącego bardzo blisko Polski. 

MT: Nasza szkoła społeczna też jest młoda, funkcjonuje 5 lat. Zaczynaliśmy w domu 
prywatnym, jak w większości oddziałach, ale przy pomocy Związku Polaków na Białorusi, 
pani prezes Andżeliki Borys mamy swoje pomieszczenia. Już od czterech lat pracujemy jako 
szkoła, do której uczęszcza nawet ponad 150 uczniów. Z tego bardzo się cieszymy. Pracuje 
w szkole trzech nauczycieli, mamy klasy od pierwszej do jedenastej, pracujemy z dziećmi 
młodszymi jedną godzinę w tygodniu. Dorośli i dzieci ze starszych klas mają po dwie godzi-
ny języka polskiego, jedną godzinę historii. Przygotujemy na Kartę Polaka. Przede wszyst-
kim staramy się podtrzymywać polskość. Musimy znać i przekazywać historię i polskie tra-
dycje. 1 marca, Dzień Żołnierzy Wyklętych to jest taka dobra tradycja w Wołkowysku, że nie 
możemy pomijać tego dnia, jaki by on nie był. Jest drużyna harcerska. Oczywiście dzieci 
chodzą do szkoły społecznej, robimy różne spotkania. Mamy pomieszczenia, wyposażenie. 
Aby tylko zdrowie było a wszystko na pewno pójdzie dobrze. 

AK: Bardzo Wam dziękuję i życzę wytrwałości. Muszę Wam powiedzieć, że dzielne 
jesteście. W niełatwej sytuacji na Białorusi udaje Wam się działać i robić tak świetne rze-
czy.
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Rola polskich szkół na Litwie  
 
 
 
W porównaniu ze szkolnictwem polskim na Białorusi i na Łotwie, które to miały w 

swoim czasie ogromną przerwę, od okresu powojennego do początku lat 90. XX w. na 
Litwie udało się ocalić szkolnictwo polskie. Dziś możemy powiedzieć, że Litwa jest jedy-
nym krajem na świecie, który ma rozbudowaną sieć szkolnictwa polskiego. Na Litwie 
można zdobyć polskie wykształcenie praktycznie od przedszkola aż do szkoły średniej z 
maturą, ale jak ktoś chce, może je uzupełnić na Filii Uniwersytetu w Białymstoku bądź na 
polonistyce na Uniwersytecie Wileńskim. Wielu uczniów kończących szkoły polskie na 
Litwie przyjeżdża do Polski, studiuje. To są młodzi, aktywni ludzie, wielojęzyczni, przygo-
towani do naprawdę różnych poziomów studiowania. Można powiedzieć, że szkoła pol-
ska na Litwie ma swoją renomę. O kondycji polskich szkół na Litwie opowiada wiceprezes 
Macierzy Szkolnej na Litwie, pani Krystyna Dzierżyńska 

AK: Pani Krystyna Dzierżyńska o szkołach polskich na Litwie wie wszystko, jest 
sercem i duszą Macierzy Szkolnej. Dzisiaj rozmawiamy o polskich szkołach na Litwie, nie-
przypadkowo bo Litwa jest krajem, który przez lata wypracował bardzo spójny system 
edukacyjny. Przywołam teraz szczególną publikację pod redakcją Jana Sienkiewicza wy-
daną przy wsparciu Polskiej Macierzy Szkolnej w Republice Litewskiej. To jest książka 
wydana w 2009 roku, z kolei publikacja "Na straży oświaty polskiej na Litwie" z 2015 roku 
pod redakcją prezesa polskiej Macierzy na Litwie, pana Józefa Kwiatkowskiego została 
wydana przez Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie, czyli naszą Macierz 
Szkolną. Książka ma formułę popularyzatorską, ale aspiruje do pracy badawczej. Jest 
rzetelnie przygotowana - z tabelami, zestawieniami i z informacjami. Ktoś, kto się zajmu-
je szkołami polskimi na Litwie nie może być wobec tych książek obojętny. Kiedy przeglą-
dałam zestawienia wyszło mi, że w 2008 roku na Litwie działało 113 placówek edukacyj-
nych - 91 oddziałów szkolnych i 22 oddziały edukacji początkowej. Dzisiaj to się zmieniło. 
Jaki jest stan polskiego szkolnictwa na Litwie dzisiaj?  

KD: Jeśli chodzi o szkolnictwo polskie na Litwie, to mieliśmy najwięcej 123 szkoły, 
20 tys. uczniów, ale niestety wskutek różnych reform i zmian obecnie mamy 71 placówek 
oświatowych, 60 z nich to szkoły pełnowymiarowe, 10 to filie. Mamy także jedną szkołę 
specjalną. Ogólna liczba dzieci, która się uczy w klasach od pierwszej do dwunastej to 12 
210 uczniów. W tych szkołach pracuje 2500 nauczycieli, którzy prowadzą nauczanie w języ-
ku ojczystym. Od klasy pierwszej faktycznie do klasy dwunastej uczeń, który przychodzi do 
szkoły polskiej na Litwie może zdobyć wykształcenie średnie, bądź podstawowe w języku 
ojczystym. Jeśli chodzi o podział tych placówek, to faktycznie u naszych dzieci nauka zaczy-
na się od zerówki i takie zerówki są zarówno w przedszkolach, jak również w szkołach. 
Uważamy to za bardzo dobry pomysł, że przy szkołach mogą powstawać zerówki, które 
przygotowują uczniów do szkoły. Nauczanie początkowe trwa cztery lata, czyli od pierwszej 
do czwartej klasy. Dalej mamy możliwość zakończenia właśnie tego cyklu w ramach szkoły 
podstawowej, czyli szkoła podstawowa to też klasa od pierwszej do dziesiątej, ale w tym 
czasie mamy również taką jednostkę jak progimnazjum. To szkoła, która się rozpoczyna 
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klasą piątą i kończy się klasą ósmą. Nasze gimnazjum to są klasy od dziewiątej do dwuna-
stej, bądź klasy jedenasta, dwunasta. Możemy mówić, że nauka w gimnazjum odbywa się 
od klasy pierwszej do klasy dwunastej. Troszeczkę to skomplikowane, ale tak zakłada usta-
wa oświatowa na Litwie a warto zaznaczyć, że szkoła polska na Litwie, tak samo jak szkoły 
innych mniejszości narodowych i szkoły litewskie należą do ogólnego systemu oświatowe-
go. Mamy te same programy nauczania, one obowiązują szkoły litewskie, jak i szkoły mniej-
szości narodowych. Stąd wynika też podział placówek oświatowych na takie, o których 
mówiłam. Jeśli chodzi o wykształcenie wyższe, to nie tylko na polonistyce mogą nasi absol-
wenci kontynuować naukę, ale również w filii Uniwersytetu białostockiego, która w Wilnie 
działa od 2007r. i wielu absolwentów szkół polskich na Litwie kończy studia pierwszego 
bądź drugiego stopnia na kierunkach: ekonomia, europeistyka i informatyka. Co jest ważne 
- właśnie do tej uczelni przychodzą również uczniowie, którzy kończą szkoły niekoniecznie z 
językiem polskim, ale nas oczywiście interesują ci absolwenci, którzy kończą szkoły polskie i 
z powodzeniem również kończą studia wyższe. Jeśli chodzi o zagęszczenie naszych szkół, to 
najwięcej szkół polskich jest w rejonie wileńskim, drugie miejsce, jeśli można tak powie-
dzieć, zajmuje miasto Wilno, potem trzeba wymienić rejony: solecznicki, rejon trocki i rejon 
święciański. To są właśnie te wszystkie rejony i miasto, w których funkcjonują szkoły pol-
skie.  

AK: Pamiętam nasze rozmowy sprzed paru lat, kiedy w 2013 roku zbliżała się re-
forma edukacyjna i wszyscy tej reformy się obawialiśmy. Dzisiaj mamy 2021 rok. Co się 
zmieniło w szkolnictwie przez te lata i jak polskie szkoły poradziły sobie z nowościami i 
sugerowanymi przez państwo litewskie zmianami? 

KD: Zmiany rozpoczęły się z wprowadzeniem nowej reformy oświatowej 17 marca 
2011 roku i te założenia nowej reformy oświatowej były naprawdę groźne, jeśli chodzi o 
szkoły polskie, gdyż według nich na Litwie szkoły średnie przekształcały się w gimnazja. Z 40 
szkół średnich szkoły polskie miały stanowić tylko 13 placówek gimnazjalnych. Oczywiście 
nie zgodziliśmy się z tym i Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie, determina-
cja rodziców, determinacja całej społeczności polskiej doprowadziły do tego, że jednak 
mamy 37 gimnazjów z polskim językiem nauczania, co stanowi 10% gimnazjów na Litwie. 
Uważamy, że to jest wymowny i duży sukces. Oczywiście musieliśmy pisać w tej sprawie 
wiele różnych pism do najwyższych władz Litwy, również podtrzymywali nas nasi przyjacie-
le z Rzeczypospolitej Polskiej, którzy rozumieli wagę oświaty polskiej na Litwie i właśnie 
takim wspólnym ruchem udało się wywalczyć 37 gimnazjów. Co jest jeszcze ważne, po za-
kończeniu reformy oświatowej w 2015 roku znowuż była taka niepewność, czy niektóre 
szkoły średnie nie zostaną obniżone w swoim statusie i czy nie zostaną przekształcone w 
szkoły podstawowe. Zostało wprowadzone tzw. profilowanie gimnazjum i każde gimnazjum 
mogło wybrać odpowiedni profil i wybierając taki profil, ubiegać się o pozostanie już nie 
szkołą średnią, ani nie podstawową a otrzymać status gimnazjum o odpowiednim profilu. 
Mamy teraz gimnazjum inżynieryjne w Wilnie, mamy gimnazja, które propagują zdrowy 
tryb życia, gimnazja artystyczne a więc w sumie na tym zyskaliśmy. Niestety, również wiele 
rzeczy nie udało się obronić. Jednym z takich najważniejszych elementów, o który walczy-
my już od ponad 20 lat jest przywrócenie egzaminu z języka polskiego na listę obowiązko-
wych egzaminów na maturze, gdyż nie wyobrażamy sobie, żeby uczeń, który kończy szkołę 
z językiem ojczystym, nie złożył egzaminu z języka polskiego, który miałby również swoją 
wartość przy wstępowaniu na studia wyższe. Z patriotyzmu, determinacji nauczycieli i ro-
dziców nasza młodzież oczywiście składa egzamin z języka ojczystego. Uważamy jedna, że 
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jest to sytuacja krzywdząca nasze dzieci i w tej sprawie niejednokrotnie na różnych szcze-
blach tę kwestię podnosiliśmy. Również o tym rozmawialiśmy na naszych spotkaniach z  
premierem, z panią premier obecną i mamy nadzieję, że z podpisaniem deklaracji oświaty 
polskiej na Litwie i oświaty litewskiej w Polsce ten proces znajdzie swoje pomyślne rozwią-
zanie. W obecnej chwili można powiedzieć, że język polski jest dyskryminowany, a na to nie 
możemy się zgodzić absolutnie.  

AK: Czyli tak podsumowując, uczniowie mogą zdawać maturę z języka polskiego, 
ale wtedy kiedy sami sobie życzą i egzamin ma wymiar bardzo symboliczny. Kto ten egza-
min przygotowuje? 

KD: Egzamin przygotowuje centrum egzaminacyjne, ale na poziomie egzaminów 
szkolnych. Natomiast centrum egzaminacyjne, które przygotowuje egzamin na poziomie 
centrum egzaminacyjnego przeprowadza egzaminy, które dają punkty przy wstępowaniu 
na studia wyższe. Egzamin szkolny kończy uzyskaniem stopnia, ale ta ocena absolutnie nie 
wpływa na pozyskanie dodatkowych punktów na studia, a to jest bardzo ważne.  

AK: A egzamin punktowany na studia jest prowadzony w języku litewskim? 
KD: To jest egzamin z języka państwowego litewskiego, który w 2013 roku został 

ujednolicony i szkoły polskie w przeciągu dwóch lat musiały się przestawić i składać ujedno-
licony egzamin z języka litewskiego. Dla wielu osób jest to nie do pojęcia i faktycznie ludzie 
się dziwią, że coś takiego można było przeprowadzić. Ja rozumiem, że władze litewskie 
uważają, że jesteśmy niezwykle zdolni. Prawda, dzieci są zdeterminowane i zmotywowane, 
gdyż egzamin ten faktycznie daje przepustkę na studia wyższe finansowane przez państwo, 
więc jest to rzecz niezwykle ważna. Jeśli weźmiemy pod uwagę statystyki składania tego 
egzaminu, to w 2013 roku maturzyści ze szkół mniejszości w liczbie 6 % tego egzaminu nie 
zdali, a w roku 2020 mamy liczbę 19,5% zdających wśród mniejszości narodowych, które 
nie złożyły państwowego egzaminu z języka litewskiego. To drugi problem oświaty polskiej 
na Litwie i w tej sytuacji też występujemy o zmianę. Oczywiście chcemy się nauczyć języka 
litewskiego i nigdy nie mówiliśmy, że ma być inaczej. Uczniowie, rodzice, cała społeczność 
są jak najbardziej za tym, że język państwowy musimy znać dobrze, ale ku temu są potrzeb-
ne odpowiednie warunki: odpowiednia metodyka nauczania, podręczniki, odpowiednio 
przeszkoleni nauczyciele. Nie wolno tak po prostu z dnia na dzień przestawić z jednych 
torów na drugie i wymagać albo udawać, że nic się nie stało. Na to nie możemy się zgodzić. 
Obecnie od 1 września 2021 roku rząd postanowił, że doda pięć godzin na nauczanie języka 
litewskiego w przedszkolu i właśnie te pięć godzin poprowadzą panie, które są specjalistka-
mi języka litewskiego. Dziecku trudno jest się przestawić, że rano ma mówić po polsku, po 
południu przychodzi do niego ta sama pani i mówi do niego po litewsku. Ma być więc tak, 
że po południu przychodzi pani, która będzie mówiła po litewsku i wiadomo, że jest to nau-
czyciel języka litewskiego. Mamy nadzieję, że powolutku to znajdzie swoje rozsądne roz-
wiązanie. Niestety, żyjemy w takich czasach, że reforma goni reformę i tak jak to w oświa-
cie: jedna się nie zakończyła a zaczyna się już druga. Przy zmianie władz oświatowych każdy 
w dobrej wierze uważa, że na pewno zrobi coś dobrego, potem dopiero okazuje się, jak jest 
naprawdę.  

AK:  Zawsze jakoś sobie uczniowie radzili z tymi reformami i próbowali się dopa-
sować do swoich możliwości i często też wychodzili z tego obronną ręką. Śledzę rankingi, 
które pojawiają się u Państwa. Podsumowanie na portalu pokazuje, że polscy uczniowie 
dobrze sobie dobrze radzą w tych zestawieniach. Jakie rankingi są prowadzone na Litwie? 

KD: Na Litwie my jako Macierz Szkolna prowadzimy ranking w ramach konkursu 
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„Najlepsza Szkoła, Najlepszy Nauczyciel”. To jest taki coroczny ranking i on obejmuje 18 
różnych kryteriów, więc jest najbardziej obiektywnym rankingiem z możliwych i co nas 
cieszy, że również te państwowe rankingi po części skopiowały nasze pomysły, proponując 
swoje zestawienia. Jeśli chodzi o średnią wstępowania na studia, oscyluje ona gdzieś w 
granicach 70%. Oczywiście uczniowie ze szkół w miastach mają wyższy procent wstępowa-
nia na studia, nawet czasami sięga on 90%, a placówki w terenie około 60-68%. Są to dobre 
wyniki, co nie oznacza, że nie mogłoby być lepiej. Natomiast inne rankingi prowadzone 
przez litewskie czasopisma, pokazują również, że szkoły polskie wypadają całkiem dobrze. 
Co nas szczególnie cieszy, to to, że szkoła polska, która jest w rejonie i obok działa szkoła 
litewska, ma wyższą punktację w tym rankingu niż istniejąca tam szkoła litewska. Oznacza 
to, że jesteśmy dobrzy i konkurencyjni. 

AK: A co wyróżnia polskie szkoły na tle szkół litewskich? 
KD: Przede wszystkim to jest szkoła z językiem ojczystym, która nie tylko kształci, 

ale również wychowuje w tradycjach chrześcijańskich, patriotycznych. Jeśli weźmiemy dla 
porównania szkoły litewskie i szkoły polskie, to uczniowie szkół przede wszystkim uczęsz-
czają na religię, w szkołach litewskich jest odwrotnie: religia stanowi nieduży ułamek, ucz-
niowie uczęszczają raczej na lekcje etyki. W szkołach polskich również są propagowane 
tradycje patriotyczne, historyczne. Szkoła polska obchodzi wszelkie rocznice związane z 
Macierzą, ale również nie zapomina o bohaterach, żołnierzach Armii Krajowej, żołnierzach 
wyklętych, którzy polegli na terenach tutejszej Wileńszczyzny. W każdej szkole a nawet w 
przedszkolu co roku mamy akademie patriotyczne poświęcone Konstytucji 3 Maja, Świętu 
Niepodległości. Młodzież przygotowuje akademie, ostatnim takim bardzo wzruszającym 
momentem było odśpiewanie hymnu narodowego w przedszkolu. To naprawdę wzrusza. 
To bardzo ważne, gdyż uczymy, że Bóg, Honor i Ojczyzna to są bardzo ważne wartości. My-
ślę, że to jest jednym z takich wyróżników szkoły polskiej. To, że szkoła polska jest dobra, że 
kształci na dobrym poziomie - o tym świadczą wyniki nauczania. Dodatkowo uczeń wycho-
dzi po ukończeniu szkoły wszechstronnie rozwinięty, znający język ojczysty bardzo dobrze, 
oprócz tego język litewski państwowy, do tego ma dwa albo trzy języki obce. Uczeń takiej 
szkoły jest bardziej konkurencyjny na rynku pracy niż uczeń szkoły litewskiej, który maksy-
malnie ma trzy języki. Uważamy więc, że szkoła ma siłę przyciągania i może się otworzyć na 
różne osoby. Ostatnio mieliśmy przypadek, gdzie po pierwszym miesiącu w klasie pierwszej 
z litewskim językiem nauczania dziecko rodziców o chińskim pochodzeniu przeszło do szko-
ły polskiej. Jest jak najbardziej zadowolone i usatysfakcjonowane nauką w szkole polskiej, 
gdyż w tamtej szkole sobie nie radziło. Zaufanie rodziców do naszej szkoły też o czymś mó-
wi. Dodatkowo w szkołach polskich działają zespoły pieśni i tańca, działają teatry szkolne, 
prowadzone są również akcje charytatywne, uczestniczymy aktywnie w zachowaniu pamię-
ci narodowej. Wszystko to, czym nasi uczniowie nasiąkną za młodu, rzutuje na ich dorosłe 
życie.  

AK: Mam jeszcze pytanie odnośnie poloneza tańczonego na Starówce, czy tańczą 
go tylko polscy uczniowie, czy jest to powszechna uroczystość na Litwie? 

KD: Na Stulecie Niepodległości był taki połączony taniec par polskich i litewskich na 
placu ratuszowym. Natomiast jeśli chodzi o poloneza na Placu Katedralnym to raczej to jest 
domena szkół polskich, czyli naszych gimnazjów, ale na pewno dużo osób ogląda z zaintere-
sowaniem to wydarzenie. Przy okazji chcę jeszcze również dodać, że od trzech lat prowa-
dzimy tzw. targi edukacyjne. Właśnie owe targi, które najpierw odbywały się na Placu Nau-
ki, przyciągają rodziców nie tylko polskojęzycznych, ale i rodziców innych mniejszości naro-
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dowych. Z ogromnym zainteresowaniem i niedowierzaniem, że to się dzieje w szkołach 
polskich, że dzieje się aż tak dużo. Faktycznie taką wizytówką szkół polskich może być wła-
śnie mnogość tych wszystkich imprez i tego wszystkiego, co w tych szkołach się dzieje. Ko-
lejne targi odbywają się na Placu Katedralnym i również cieszą się ogromnym zaintereso-
waniem. 

AK: Polska Macierz Szkolna to instytucja patronująca polskiemu szkolnictwu. To 
takie oświatowe centrum dowodzenia. Czym na co dzień zajmujecie się? 

KD: Mogę odpowiedzieć tytułem z ostatniej książki: "Stoimy na straży oświaty pol-
skiej na Litwie". Na to się składa załatwianie wszelkich możliwych spraw i obrona oświaty 
polskiej na Litwie na różnych gremiach i u różnych władz, ale również propagowanie i pro-
wadzenie imprez kulturalnych, imprez oświatowych, zachęcanie rodziców do posyłania 
dzieci do szkoły z ojczystym językiem nauczania. Działamy też w tym kierunku, żeby pomóc 
nauczycielom w doskonaleniu się. To wszystko się składa na naszą pracę - codziennie jeste-
śmy otwarci na nauczycieli, dyrekcje szkół, uczniów. Warto również wspomnieć, że kiedyś 
organizowaliśmy na szerszą skalę wyjazdy kolonijne do Polski, które z utęsknieniem wspo-
minają oświatowcy na Litwie, gdyż to była rzecz fantastyczna. Dzieci miały możliwość po-
znać Macierz, historię, geografię i również poprawić język. Tęsknimy za tymi wyjazdami.  

AK: To czego Państwu życzyć?  
KD: Przede wszystkim sił, wytrwałości w tych niełatwych czasach, gdyż wiele na-

szych imprez musiało się przenieść niestety do Internetu. Bolączką dla wszystkich było za-
początkowanie tego tzw. zdalnego nauczania, gdyż na Litwie nie są wydawane pomoce w 
języku polskim, a więc szkoły polskie miały problem z wykorzystaniem takich materiałów 
multimedialnych, bo wszystko było w języku litewskim. Tutaj pomoc Polski była naprawdę 
nieoceniona, gdyż zwróciliśmy się do naszych partnerów, do polskiego Ministerstwa Eduka-
cji Narodowej, do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, do naszych fundacji, do Stowarzysze-
nia Wspólnota Polska, którzy od razu pospieszyli z pomocą. Dzięki temu od początku zdal-
nego nauczania nauczyciele mogli rozpocząć je na nośnikach w języku ojczystym. Wszystkie 
wydarzenia, konkursy artystyczne prowadziliśmy jak dotąd zdalnie. Mamy nadzieję, że po 
zaszczepieniu nauczycieli, które u nas odbywa się bardzo intensywnie, po wszystkich pery-
petiach związanych z koronawirusem uda się to wszystko przezwyciężyć i wrócimy do 
względnej normalności, czyli do spotkań na żywo. 21 marca  na Litwie obchodzony jest 
dzień wagarowicza i zazwyczaj uczniowie ze szkół polskich i innych, ale przede wszystkim 
mówię tu o szkołach polskich, bo jest to ich tradycja, próbowali z tej szkoły jakoś zbiec. 
Teraz krążył w sieci filmik, w którym padało pytanie, jak uczcić ten dzień wagarowicza.... 
"Wróćmy do szkoły!" - brzmiała odpowiedź. Mamy nadzieję, że powolutku wrócimy do 
normalności i będziemy mogli przynajmniej te dwadzieścia flagowych imprez, które prowa-
dzimy co roku, przeprowadzić i to pomoże w zacieśnieniu więzi szkoły, rodziców, uczniów i 
nas, jako stowarzyszenia.  
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Rola polskich szkół na Łotwie 
 
 
 
Przed II wojną światową w Dyneburgu (obecnie Daugavpils) były trzy gimnazja. 

Polskie w trakcie wojny zamknięto. Odrodziło się dopiero na początku lat dziewięćdzie-
siątych. Po renowacji w 2007 roku szkoła polska odzyskała budynek historyczny. Znajduje 
się on przy ulicy Warszawskiej. Średnia Szkoła Polska im. Józefa Piłsudskiego odzyskała 
też nazwę przedwojenną. Obecnie nosi miano Państwowe Gimnazjum Polskie im. Józefa 
Piłsudskiego. O działalności Gimnazjum i polskim szkolnictwie na Łotwie rozmawiają 
Halina Smulko - dyrektor Państwowego Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Daugavpils 
na Łotwie oraz Anna Kietlińska. 

AK: Pani Dyrektor, spotykamy się już nie pierwszy raz. Dziś rozmawiamy o szkol-
nictwie polskim na Łotwie i o tym, co się u Was dzieje w sytuacji pandemicznej. Gimna-
zjum w Daugavpils jest jedną z trzech polskich szkół średnich na Łotwie. Od kiedy działa-
cie i ilu uczniów macie? Co to znaczy, że jesteście szkołą polską na Łotwie? 

HS: Jesteśmy jedną z trzech szkół średnich, my się tylko historycznie nazywamy 
gimnazjum. Trochę rozjaśnię, bo w Polsce wygląda to nieco inaczej. Mamy nazwę historycz-
ną, bo uczymy dzieci od pierwszej klasy do dwunastej. Trochę ten system różni się od tego 
w Polsce, trochę się też różnimy od pozostałych szkół na Łotwie, ponieważ szkoły średnie w 
Rydze i Rezekne mieszczą pod swoim dachem jednocześnie przedszkole. My mamy przed-
szkole oddzielnie. Jest samodzielną jednostką edukacyjną, więc oczywiście współpracuje-
my, ale dostajemy już dzieci po przedszkolu. Obecnie mamy 415 uczniów. Niedługo, z no-
wym rokiem ta liczba wzrośnie. Szacujemy, że do ok. 450 uczniów. Tak jak pozostałe pla-
cówki w mieście mamy określone, ile osób możemy przyjąć. Nie z tego powodu, że nie 
chcemy, żeby dzieci uczyły się w polskiej szkole, normy higieniczne są tutaj bardzo istotne. 
Osiem lat temu zostałam dyrektorem. W szkole było wówczas 286 uczniów i mogliśmy 
przyjmować uczniów, nie patrząc na to, czy się zmieścimy, czy nie. Nasze możliwości lokalo-
we nie były jeszcze w pełni wykorzystane. Ale teraz nie będziemy mogli wziąć 60 uczniów 
do pierwszych klas, a jedynie 40. Fizycznie szkoła jest wypełniona, mamy tylu uczniów, żeby 
wymagania i te ogólne, i te covidowe były spełnione.  

Nasza szkoła polska została założona w 1991 roku. Wcześniej w 1948 roku zamknię-
to wszystkie polskie szkoły i od tamtego czasu szkolnictwo na Łotwie nie funkcjonowało. 
To, co dzieci umiały w tamtych czasach, poznawały tylko w domach i kościołach, ewentual-
nie z polskiej prasy. Nie można było jednak zdobyć polskich książek, pójść do księgarni i je 
kupić. Byłam szczęśliwa, kiedy wyjeżdżałam do swojej kuzynki na Litwę, gdzie polskie szkoły 
istniały i do dziś mam podręcznik do czwartej klasy z matematyki, ale ze szkoły polsko-
litewskiej z czasów radzieckich. Otrzymałam książkę od kuzynki, która chodziła do polskiej 
szkoły na Litwie. Daugavpils leży przy granicy z Białorusią, Rosją i Litwą oczywiście najbliżej. 
Jeżeli Pan Bóg da i covid jakoś zostanie opanowany, to w tym roku będziemy obchodzić 
trzydziestolecie naszego gimnazjum. Pierwsza szkoła na Łotwie została założona w Dyne-
burgu w 1921 roku. W tym roku obchodzimy stulecie szkolnictwa polskiego i trzydziestole-
cie naszej szkoły.  

AK: Uroczystość godna i jubileusz podwójny. Wróćmy jednak do tego tematu języ-
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ka polskiego. Jesteście szkołą polską, nauka w większości odbywa się w języku polskim, 
ale musimy tutaj trochę uszczegółowić. 

HS: Uczymy się w systemie łotewskim i jesteśmy szkołą mniejszości narodowej, 
która w klasach 1-6 większość przedmiotów ma po polsku, ale nie zapominamy, że mamy 
coś takiego jak nauczanie bilingwalne, czyli dwujęzyczne. W trzeciej klasie dzieci mają 
sprawdzian diagnostyczny z matematyki, który układa ministerstwo oświaty i jest on prze-
prowadzony w języku łotewskim. W świetlicach i na zajęciach fakultatywnych dzieci rozma-
wiają również po polsku. Wszystko zaczyna się od nauczania początkowego, później poja-
wiają się przedmioty, których uczymy bilingwalnie. Trzeba sobie zdać sprawę, że z biegiem 
lat zwiększa się liczba godzin języka łotewskiego, ale naszym celem jest naturalna dwuję-
zyczność a nawet trójjęzyczność naszych dzieci. Nie możemy się buntować przeciwko rzą-
dowi, który sponsoruje utrzymanie polskiej placówki i strajkować przeciwko nauczaniu 
języka łotewskiego. Trzeba szukać wyjścia, tak, aby opanować język polski i język angielski z 
przedmiotów, które mogą być przydatne, aby studiować je za granicami, np. matematyka, 
fizyka, chemia. Niestety, mamy kryzys nauczycielski, coraz mniej osób wybiera studia peda-
gogiczne, wszyscy widzą, jak trudna jest to praca. Wcześniej nauczyciel był kimś i starał być 
ważnym elementem wychowania dziecka. Teraz się to zmieniło, także w Polsce. Nauczyciel 
stał się teraz dostawcą nauczania i bardzo często rodzice mylnie zakładają, przejawiając 
postawę roszczeniową, że nauczyciel jest jedynym, który powinien wychowywać dziecko. 
Niestety, tak nie jest. Nauczyciel jest ważny, ale wspólnie z rodzicami. Tutaj bardzo dużym 
sukcesem naszej szkoły jest pogodzenie współpracy rodzica i szkoły w nauczaniu dziecka.  

AK: Wasza szkoła jest specyficzna. Tu rzeczywiście widać współpracę z rodzicami, 
a do tego macie ogromne zainteresowanie ofertą edukacyjną. Jesteście szkołą mniejszo-
ściową, w Daugavpils mieszka spora grupa Polaków, więc wydaje się naturalne, że trafią 
do polskiej placówki.  

HS:  My nie robimy dużej klasy – liczy nie więcej niż 20 osób. Teraz dzieci są inne, 
nauczyciel musi być konkurencyjny, twórczy. Dzieci idą do nas z domów o bardzo różnych 
możliwościach finansowych. Musimy dostosować możliwości do każdego z nich. Próbujemy 
przekazać dzieciom, że nie dobra materialne mają wpływ na dostęp do wiedzy, do nauki. 
Często zdarza się też tak, że trafiają do nas dzieci nie tylko z polskich rodzin, ale rodzice 
decydują się na naszą szkołę ze względu na proces wychowawczy. Tak rodzice chcą widzieć 
swoje dzieci. Nasza szkoła spełnia te oczekiwania. Jesteśmy pod stałą opieką ORPEG-u, 
opieką metodyczną, nie tylko pod postacią przesyłanych podręczników i materiałów. Uczy-
my się metodyki, gdzie każdy uczeń jest ważny, metodyki nauczania przez zabawę, metody-
ki, gdzie mamy różne sposoby dotarcia do tego dziecka. Na Łotwie nigdy nie mówiono o 
tym, że jest dysleksja i dysgrafia wśród dzieci, to w Polsce dziecko miało szansę uzyskać 
dłuższy czas na egzaminie czy nawet inną formę sprawdzianu. Później takie dzieci często się 
wyrównywały i miały szansę pójść na studia. My zawsze to robiliśmy po kryjomu, meto-
dycznie tak, żeby pomóc tym dzieciom. Takie dzieci dziś są już po studiach i mimo tego, że 
do dziś jedno z nich pisze słowo książka na trzy różne sposoby, jest świetnym inżynierem.  

AK: Taka indywidualizacja nauczania. Dzięki temu, że jesteście niedużą placówką 
dzieci nie są anonimowe ani nauczyciele. 

HS: Jesteśmy szkołą, która ma silny kontakt z Kościołem, mamy kapelana szkoły, 
chodzimy na rekolekcje, zapraszamy księży do siebie. Mamy takie wszechstronne wsparcie. 
Najważniejsze jest, że my dziecko musimy nauczyć, a gdzie ono tę wiedzę później wykorzy-
sta, to już zweryfikuje życie. Dużo uczymy się od Was, od polskich nauczycieli, jak to wszyst-
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ko może wyglądać. 
AK: Myślę, że jest to obopólna współpraca, bo tak jak przywoziłam nauczycieli, 

którzy obserwowali Wasze rozwiązania, to przenosili to, co podpatrzyli u Was. Chociażby 
system elastycznego dzwonka. Szukamy wspólnie takich mądrych rozwiązań. To, co zwra-
ca uwagę u Was, to to, że macie bardzo zadbaną placówkę od strony technicznej. Udało 
Wam się przeprowadzić i zamknąć szczęśliwie remonty. Baza szkoły jest bardzo imponu-
jąca. Macie kilka budynków.  

HS: Po wszystkich renowacjach mamy trzy budynki. Całe szczęście, że skończyliśmy 
przed pandemią. Bardzo ważną rolę odegrało współfinansowanie Polski. Wsparcie rodzi-
ców, wyrozumiałość dzieci. Żadne dziecko nie odeszło ze względu na brak dostępu do bazy 
sportowej. Teraz można powiedzieć, że mamy luksusowe warunki - salę widowiskową i 
oddzielnie salę sportową. Mamy klasy taneczne, dobrze dostosowane klasy. Oczywiście 
jeszcze zawsze jest nad czym pracować, jeśli chodzi o wymogi sanitarne i kwestii IT. Dzięki 
polskiemu wsparciu wiemy, że wszystko jest do zrobienia i jesteśmy za to ogromnie 
wdzięczni. Natomiast bez nauczyciela nie da się nic zrobić. Dziś mamy pierwszy dzień ferii 
wiosennych i pierwszy raz napisałam list do nauczycieli, aby zadbali o siebie, wypoczęli, nie 
włączali komputerów, bo nauczyciele pracują po 16 godzin na dobę.  

AK: To jest obciążenie komputerowe.... 
HS: Jest bardzo ciężko. Samorząd miasta oszczędności skierował na to, aby każdy 

nauczyciel dostał laptopa. Jest to ogromny plus, nauczyciel nie musi obawiać się o to, czy 
będzie musiał dzielić komputer ze swoim dzieckiem, które też ma zdalne nauczanie.  

Ale to, czego najbardziej nam brakuje to dzieci. Dopiero od trzech tygodni pozwolo-
no nam zapraszać dzieci na indywidualne konsultacje, dające przede wszystkim emocjonal-
ne wsparcie, bo, jak pokazują nasze badania, 10-12% dzieci w każdej klasie znajduje się w 
ciężkim stanie obojętności. Te dzieci mają silną potrzebę bycia wśród ludzi. Przychodzą do 
mnie, do nauczycieli porozmawiać i poprawić oceny i widzimy, co się zmieniło.  

AK: Jesteśmy społeczni, bardzo potrzebujemy kontaktów. 
HS: Są osoby, które bardzo dobrze czują się zdalnie, jak ryba w wodzie. Jedna z 

uczennic, laureatka olimpiady kiedyś przyszła, uścisnęła mnie i powiedziała: "już czuję się 
lepiej". Nie dlatego, że nie ma kochających rodziców, bo ma i jest to super mądre dziecko, 
ale my jesteśmy żywymi ludźmi i teraz doceniamy, co oznacza kontakt z drugim człowie-
kiem. Zrobiliśmy teraz jeden dzień bez spotkań online, przeznaczony tylko na indywidualne 
konsultacje. To wspaniale, kiedy brzmią dziecięce głosy. Nauczyciele chętnie przychodzą w 
te dni.  

AK: Świat jest taki, że ten zawód nauczyciela został bardzo zmarginalizowany, ale 
pandemia pokazała nam, jak ważna jest w życiu młodego człowieka szkoła i jak bardzo 
ważni są nauczyciele. Rodzice ich nie zastąpią, oni zupełnie inaczej budują swoje relacje z 
dziećmi a socjalizowania uczy szkoła, więc dziecko musi funkcjonować w trybach szkol-
nych. To zupełnie inna jakość. Sięgnijmy jeszcze do czasów przed COVID-19, bo wy jeste-
ście szkołą która nie boi się różnych programów. Mówiliśmy tutaj o programach wsparcia 
finansowego, inwestycyjnych, ale Wy też korzystaliście z wielu programów, które poma-
gały poznawać Polskę i nawiązywać kontakty z innymi szkołami. W jakich projektach 
braliście udział jako placówka? 

HS: Nie da się wymienić wszystkich nazw projektów, ale każdy projekt jest przez nas 
rozpatrywany i praktycznie w 80% staramy się wziąć udział. To np. Erasmus. Wszystkie 
projekty, którym tak bardzo brakuje dzieciom: Lato z Polską – projekty, gdzie nikt nam nie 
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zabrania zawierania umów z małymi miejscowościami z Polski. Takie projekty są bardzo 
ważne, bo generują różne formy wymiany. Dzieci nasze jeżdżą do Polski, ale potem dzieci z 
Polski przyjeżdżają do nas. Z tego wyrastają jeszcze nowe projekty. Bardzo dużo projektów 
związanych jest ze stowarzyszeniami tj. Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”, Fundacją 
„Pomoc Polakom na Wschodzie”, „Oświata polska za granicą”. Popularyzowane są takie 
akcje, gdzie bierze się udział, poznaje się nowych ludzi, stwarza się nowe możliwości. Nie 
tylko wyjazdy szkolne, bo mamy np. też projekt „Letnia szkoła”, podczas którego uczymy 
języka polskiego. Często też wysyłamy dzieci na parę tygodni przed końcem roku do Polski, 
aby uczęszczały do polskiej szkoły. Tego kontaktu nie da się niczym zastąpić. To, co dzięki 
Wam robimy, spowodowało, że teraz w czasach covidowych mamy to, czego nie mają inni, 
nie mówię tu o polskich szkołach. Jesteśmy bardzo elastyczni. Jeśli nie możemy zorganizo-
wać Mikołajek, to nasze dzieci nagrywają filmik, w którym Mikołaj przyszedł do wszystkich 
dzieci. To dodaje nam sił i podnosi morale. Nikt nie narzucał uczniom obowiązku udziału w 
olimpiadach, ale dzieci wystartowały, nie tylko w olimpiadzie z języka polskiego. To jest 
zasługa również nauczycieli.  

AK: To też pokazuje, jak młodzież i nauczyciele chcą być w tej szkole i tworzą 
szkolną rzeczywistość.  

HS: Tylko zespół jest w stanie tego dokonać. Mamy też aktywnych uczniów. Posia-
damy parlament szkolny utworzony z uczniów, który aktywnie działa. Nie jest idealnie, 
absolutnie. Mówię tu o sytuacji covidowej, ale to bardzo dużo nam pokazało. Ja narzeka-
łam przedtem, że żyjemy w takim pośpiechu, natłoku wydarzeń i teraz, kiedy imprezą jest 
spotkanie z kimś na antenie, zaczyna się cenić to, że bez nauczyciela nie da się funkcjono-
wać w tej przestrzeni.  

AK: Na koniec w przedleciu Waszych jubileuszy chciałabym poprosić o postawienie 
diagnozy. Jak Ty, jako dyrektor szkoły polskiej, widzisz w ogóle rolę polskiej szkoły na Ło-
twie? 

HS: Jesteśmy nieoddzielną częścią Łotwy, jesteśmy tą cząstką, bez której nie jest 
wyobrażalna ta część Łotwy – Łatgalia. My jesteśmy taką ważną cząstką i będziemy się roz-
wijać. 
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Młodzi na tak?  

Co liczy się w europejskim rankingu edukacji?  
Debata maturzystów i studentów 

 
 
 
9 maja bieżącego roku w Strasburgu została zainaugurowana konferencja w spra-

wie przyszłości Europy. W tej konferencji uczestniczyły wszystkie kraje członkowskie Unii 
Europejskiej, Polska także. Regionalne Ośrodki Debaty Międzynarodowej włączyły się w 
ową dyskusję. Zaprezentowana debata jest częścią pewnego ogólnoeuropejskiego forum, 
na którym dyskutuje się na temat przyszłości Europy. Moderatorem jest dr Bogusław 
Kosel a udział w rozmowie wzięli studenci polscy, którzy w trakcie swoich studiów zdecy-
dowali się na projekt wymiany studenckiej w ramach projektu Erasmus. 

dr Bogusław Kosel [BK]; Julia Perkowska [JP]; Gabriela Grabarska [GG]; Dominika 
Dmowska [DD]; Zuzanna Kietlińska [ZK]; Jan Kowalewski [JK]; Natalia Wawrzyniak [NW] 

BK: Zanim zaczniemy rozmawiać na tematy, które przygotowaliśmy do tej debaty, 
zdajmy sobie pytanie: czym tak naprawdę jest kształcenie? Jak dokonujemy wyboru drogi 
kształcenia? Bardzo często wybór kierunku studiów czy ścieżki zawodowej, podejmujemy 
pochopnie, ze względu na modę, a czasami dlatego, że wszystkie czynniki, które powinni-
śmy spełnić, czyli odwołać się do naszych umiejętności, talentów, wybrać dobrą uczelnie, 
wcale nie gwarantują nam tego, że znajdziemy po tych studiach pracę, która jest wymarzo-
na. Zastanówmy się więc dzisiaj, co warto studiować. Co Wy jako studenci polskich uczelni 
sądzicie o swoich uczelniach i czy jest coś wartościowego przede wszystkich w wymianach 
studenckich? W drugiej części spotkania, kiedy spotkamy się z naszymi kolegami z zagrani-
cy, spróbujemy skonfrontować to nasze spojrzenie z tym, jak widzą to nasi koledzy z innych 
krajów. Odwołamy się do systemów, które działają w poszczególnych państwach, powiemy, 
jak skonstruowany jest system kształcenia.  

JP: Nazywam się Julia, studiuję w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jestem 
na pierwszym roku studiów magisterskich e-biznes. Licencjat też kończyłam na tej uczelni, 
tylko inny kierunek: metody ilościowe w ekonomii i system informacyjny, a swoją przygodę 
z wymianą miałam w Hiszpanii, spędziłam semestr na uniwersytecie w Alicante. 

GG: Ja nazywam się Gabriela i uczę się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
na kierunku biotechnologia. W tej chwili jestem na ostatnim semestrze studiów inżynier-
skich. Wyjechałam na wymianę do Portugalii w mieście Via Real, tam spędziłam ostatni 
semestr. 

DD: Nazywam się Dominika. Jestem na 7 semestrze studiów biotechnologii, też 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, a mój Erasmus to były praktyki, które trwały dwa 
miesiące i odbyły się w Danii na Arhus University. 

NW: Nazywam się Natalia, także studiuję biotechnologię na SGGW w Warszawie na 
specjalizacji mikrobiologii i ostatni rok miałam okazję spędzić z Zuzią, która także tu jest 
obecna na Erasmusie w Belgii, w Leuven dokładnie.  
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ZK: Nazywam się Zuzanna i, jak już Natalia wspomniała, ostatni rok spędziłam w 
Leuven na katolickim Uniwersytecie i ja także jestem studentką na 4 roku biotechnologii, 
ale na specjalizacji zwierzęcej. 

JK: Cześć, jestem Jan Kowalewski i jestem studentem na Szkole Głównej Handlowej, 
studiuję rachunkowość, licencjat również ukończyłem w Szkole Głównej Handlowej, a przy-
godę z Erasmusem miałem dwukrotnie. Pierwszy raz wyjechałem na licencjacie do Münster 
w Niemczech to jest obok Düsseldorfu, a na studiach magisterskich wyjechałem do Portu-
galii do Coimbry.  

BK: Oprócz tego, że jesteście studentami stołecznych uczelni w zasadzie dwóch 
obszarów: nauk ekonomicznych i przyrodniczych, wiele was łączy. Mamy dziś mówić o przy-
szłości edukacji, o wyborach dróg życiowych. Przygotowując się do spotkania, sprawdziłem 
dane Głównego Urzędu Statystycznego pod kątem tego, jakie są trendy w edukacji w ostat-
nich dziesięcioleciach, i jak zmienia się liczba studentów na polskich uczelniach. Wyobraźcie 
sobie, że w ciągu ostatnich lat liczba polskich studentów zmniejszyła się o 31%, a liczba 
absolwentów o 41%, to znaczy,, że obecnie w zasadzie co drugi ze studentów kończy stu-
dia, a tylko co trzeci w porównaniu z tym okresem sprzed 10 lat decyduje się podjąć naukę. 
Jaki może być powód takiej sytuacji ? 

NW: Myślę, że w tym momencie na sytuację mogła mieć wpływ pandemia, zdalne 
nauczanie. Słyszałam o studentach, którzy brali urlopy dziekańskie, albo zrezygnowali ze 
studiów, aby nie kończyć studiów zdalnie. 

BK: Tak, bez wątpienia w ostatnich latach mamy taką tendencję, natomiast widać, 
że ten trend utrzymuje się od dziesięciu lat. 

JK: Mam znajomych, którzy po pierwszym roku rzucili studia, ponieważ uznawali, że 
to nie jest to, w czym chcą się rozwijać i że to może dla nich nie być przydatne. To może być 
powodem. Po pierwszym, drugim roku okazuje się, że kierunek nam nie odpowiada. To nie 
są pojedyncze przypadki. 

BK: Tak, to bez wątpienia jest bardzo istotne, ponieważ jak zaczynamy kierunek 
studiów, nie wiemy, czy to będzie dobry wybór. Mamy jakieś wyobrażenia tych studiów, ale 
później okazuje się, że nie każdego pociągają metody ilościowe w analizie rynku i może na 
przykład rozmyślić się. Druga zupełnie niezależna od nas kwestia to demografia. Jest nas 
Polaków co raz mniej i to bez wątpienia wpływa na liczbę studentów na polskich uczel-
niach. 

JP: Myślę, że często zdarza się, że studenci już podczas studiów zaczynają pracę 
zawodową i w pewnym momencie to zakończenie studiów się rozmywa i widzą, że może 
studiowanie nie jest im aż tak potrzebne. Mają dobrą pracę, nie ma więc potrzeby robienia 
kolejnego stopnia. Taką sytuację może również powodować rynek pracy, który nie wymaga 
dyplomu magistra. Wystarczy uprzednio zdo-
byte doświadczenie i tytuł licencjata, czy inży-
niera.  

BK: Bez wątpienia jest to bardzo ciekawy pogląd i wydaje mi się, że na tym powinni-
śmy się troszeczkę skupić. Czy nie jest tak, że uczelnie przestają być pod pewnym względem 
autorytetami na rynku? 

GG: Wydaje mi się że troszkę tak, ponieważ kiedyś posiadanie dyplomu było takim 
wyznacznikiem - jeżeli posiadasz dyplom to będziesz miał dobrą pracę i na pewno Ci się 
powiedzie. Natomiast teraz coraz częściej pracodawca zwraca uwagę na to, jakie masz 
doświadczenie, jakie masz aktywności, w czym brałeś udział. Natomiast dyplom ze studiów 
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jest tak bardzo dostępny i powszechny, że nie jest wyznacznikiem tego, że rzeczywiście jest 
się osobą, którą warto zatrudnić. 

JK: Tu pojawia się problem, na jakiej studiowałeś uczelni. W przypadku mojego 
aktualnego miejsca pracy, są to osoby, które skończyły Szkołę Główną Handlową, więc tutaj 
sam dyplom traci na znaczeniu, jeżeli to są dalsze stopnie itd., ale jednak w niektórych przy-
padkach nadal to się sprawdza.  

BK: Tych czynników jest bardzo wiele. Po pierwsze to pracodawca w dużej mierze 
dyktuje to, co rzeczywiście jest dla niego ważne. Nie ma co ukrywać, że ten sektor niepań-
stwowy, czyli sektor prywatny się rozszerza, bardzo precyzyjnie od wielu lat, i ten czas, 
kiedy taki tradycyjnie w początku lat 90. XX w. zdobyty dyplom był gwarancją tego, że 
otrzymuje się dobrą posadę i prestiż zawodowy, odchodzi jednak w niepamięć. 

DD: Ja uważam, że oprócz tego, że taki dyplom odchodzi w niepamięć, to jeszcze tu 
się pojawia problem nauki na uniwersytetach. Dużo kierunków, które powstało wiele lat 
temu utrzymuje bardzo podobny system, nie modyfikuje materiału i przez to uczymy się 
tego samego, co kiedyś, co może nie być aktualne. Powinniśmy poszerzać jakąś dziedzinę, a 
z innej już trochę mniej się uczyć. To też jest problem, taka sytuacja robi się problematycz-
na w przypadku otrzymywania tego dyplomu - nie jest on już taki ważny jak powinien być, 
bo mamy na przykład przestarzałe techniki. 

NW: Również system nauczania nie zmienił się od wielu lat. To też różni nasze 
uczelnie od uczelni zagranicznych, gdzie według mnie podejście profesorów do studenta 
jest o wiele bardziej indywidualne niż w Polsce. 

ZK: Mam też wrażenie, że niektórzy profesorowie mają takie podejście, że my chce-
my iść na studia tylko po to, aby uzyskać papier. Możliwe, że to jest po części wina studen-
tów, którzy faktycznie idą na studia, aby tylko uzyskać papier i koło się zapętla. 

BK: Widać, że wina samego postrzegania kształcenia wyższego leży po obu stro-
nach, bo z jednej strony są uczelnie, które nie nadążają za rynkiem, mają trochę skostniale 
formuły i stają się niestety bardziej Hogwartem niż czymś bardziej postępowym, co by goni-
ło potrzeby rynku, z drugiej strony są studenci, którzy wykorzystują ten układ do granic 
możliwości, wynajdując usterki systemu, które pozwalają bardzo łatwo przejść przez studia, 
otrzymać dokument poświadczający kompetencje, co w pewnym środowisku może być 
paszportem do dobrej pracy. Janek zwrócił również uwagę na prestiż dyplomu, czyli z jakiej 
uczelni jest ten dyplom. Chciałbym, abyśmy się też odwołali do danych statystycznych: w 
Polsce działa obecnie około czterystu szkół wyższych. 3/4 z nich to uczelnie niepubliczne, 
na których nauka jest płatna. Jak to było z Waszymi prywatnymi wyborami? Czy status 
uczelni, którą wybieraliście, miał dla Was znaczenie przy wyborze kierunku i miejsca stu-
diów? 

JP: Z mojej strony jak najbardziej tak. Pochodzę z Białegostoku. Ze względu na to, że 
chciałam kontynuować naukę w kierunkach ekonomicznych, zdecydowałam się na przepro-
wadzkę do Warszawy właśnie dlatego, że Szkoła Głowna Handlowa jest uczelnią, która dość 
wysoko znajduje się w rankingach. Rankingi są ważne, ale to nie wszystko, bo najważniejsze 
są nasze umiejętności i to, co z nich wyciągamy. Mimo to, uważam, że prestiż uczelni rów-
nież jest istotny. Pomimo tego, że poziom nauczania na mojej uczelni nie jest tak wysoki jak 
w poprzednich latach i inne uczelnie polskie „gonią” Szkołę Główną Handlową w rankin-
gach, a nawet je wyprzedzają, to mimo wszystko myślę, że pracodawca zwraca uwagę na 
to, że dyplom pochodzi właśnie z tej szkoły, a nie innej, która sytuuje się na dalszym miej-
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scu. 
GG: W moim przypadku było troszeczkę inaczej.  Też jestem z Białegostoku i idąc na 

studia, przeprowadziłam się do Warszawy. Jednak wybór uczelni był bardziej na chybił trafił, 
zupełnie nie zwróciłam uwagi na to, gdzie plasuje się w rankingach SGGW, natomiast nau-
czyłam się, że jest to ważne i w przypadku studiów magisterskich zwracam na to większą 
uwagę. Kiedy stoi przede mną wybór kolejnych studiów, bardziej planuję rozeznać się w tym 
temacie.  

DD: Ja się zgadzam z Gabrysią. Teraz, gdy planuję studia magisterskie, bardziej zasta-
nawiam się nie tylko nad rankingiem, ale też nad tym, jak pracodawcy reagują na dany dy-
plom. Wiem, że chcę iść na uczelnię publiczną, bo mam okazję za darmo otrzymać edukację 
na podobnym poziomie. Biotechnologia oprócz na SGGW prowadzona jest na dwóch innych 
uczelniach. Jednak na Politechnice Warszawskiej profil studiów nie pokrywał się z moimi 
zainteresowaniami, bo jest to bardzo matematyczny kierunek, a na Uniwersytecie Warszaw-
skim otrzymuje się licencjat, a nie tytuł inżyniera, na którym mi zależy.  

NW: Też mogę się zgodzić z Dominiką, ja złożyłam na dwie uczelnie na Uniwersytet 
Warszawski i Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego. Wybrałam moją aktualną szkołę, bo 
daje tytuł inżyniera, co według mnie jest ważne, szczególnie przy wyborze kierunków ści-
słych. 

JK: Ja się zgodzę z Julią. Ranking uczelni jest dla mnie również bardzo ważny przy 
wyborze uczelni oraz miasta, w którym będę mieszkał, ale zwróciłbym również uwagę na 
dostęp do rynku pracy w mieście, w którym znajduje się uczelnia. Oczywiście można studio-
wać w innym mieście, potem przeprowadzić się do większego ośrodka miejskiego, jednak 
wydaje mi się, że studiując w większym ośrodku miejskim, mam większy dostęp do rynku 
pracy, łatwiej mogę znaleźć pracę w tym okresie przejścia od studiowania do okresu doro-
słości - jest to łatwiejsze i szybsze.  

BK: No tak, nie sposób zaprotestować, bo przez czas studiów budujemy kontakty, 
poznajemy znajomości i specyfikę danego zatrudnienia i to zdecydowanie jest znacznym 
ułatwieniem. Mówimy o tych rankingach, które pojawiają się przy wyborze uczelni i ja 
sprawdziłem, jak polskie uczelnie plasują się na tle uczelni europejskich i światowych. Jest 
taka międzynarodowa lista - Lista Szanghajska, która pod względem kilkunastu kryteriów 
ocenia uczelnie na świecie. Przede wszystkim uwzględnia aktywność naukową, odkryw-
czość. Odwołując się do tej listy i podanych w niej danych to uczelnia, która w polskim ran-
kingu jest w czołówce - Uniwersytet Warszawski – znajduje się  w piątej setce uczelni świa-
towych, podobnie Uniwersytet Jagielloński, później daleko, daleko Akademia Górniczo-
Hutnicza. To są miejsca od 700-800, podobnie WUM, czyli Warszawski Uniwersytet Medycz-
ny, a kolejną setkę otwiera Politechnika Gdańska, SWWG to również dziewiąta setka, czyli 
pomiędzy 800-900 miejscem. Natomiast dla porównania tak zupełnie po sąsiedzku, to  uni-
wersytet państwowy w Czechach, czyli Uniwersytet Karola w Pradze jest w połowie 3 setki, 
czyli pomiędzy 200-300, Uniwersytet Wileński między 700-800. Politechnika Berlińska znów 
pomiędzy 200-300, Uniwersytet Wiedeński około 150, a Paryski Uniwersytet w Saclay, jedna 
ze starszych europejskich uczelni, to miejsce 13. Co na to powiecie ? 

DD: Że już wcześniej zapoznałam się z tym rankingiem i byłam świadoma tych wyni-
ków. Są bardzo przykre, bo wielu z nas chciałoby otrzymać dyplom i mieć świadomość, że 
jest to dyplom dobrej uczelni postrzeganej na świecie jako rzeczywiście solidna uczelnia. 
Niestety, nasze uczelnie nie są zbytnio znane i ja ze swojej dziedziny mogę jedynie powie-
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dzieć, że w Polsce jest problem z taką innowacyjnością, ale też powtarzalnością nauki. Wiele 
badań nawet z dziedziny biotechnologii, jest bardzo odtwarzalnych, ludzie już coś zbadali, a 
my „wałkujemy” podobne tematy, nie idąc krok do przodu i to może się wiązać z tym, że 
nasz system edukacyjny zatrzymał się na tym samym etapie. Kierunek jest podobny do te-
go, kiedy powstawał, nie było zmian, więc może dlatego jest problem z tą odkrywczością w 
nauce, z ilością publikacji - bo to jest jeden ze wskaźników w tym rankingu, który wpływa na 
cały wynik, niestety. 

BK: To bardzo cenna opinia. 
JP: Jeśli chodzi o uczelnie ekonomiczne to może nie tyle chciałam powiedzieć o sa-

mych rankingach, co o tym, że Polska odbiega sposobem nauczania od zagranicznych uczel-
ni wyższych. Na Erasmusie odkryłam, że na zagranicznych uniwersytetach podchodzi się do 
nauki zdecydowanie bardziej praktycznie, analizuje się więcej przypadków, robi się projekty, 
a niestety w Polsce to wygląda troszeczkę inaczej. Są przedmioty, na których również się w 
taki  sposób uczymy, ale większość przedmiotów przeładowana została teorią, która jest 
często przestarzała. Ja rozumiem, że powinnyśmy mieć pewną bazę teoretyczną, jednak 
polskie uczelnie też powinny iść w stronę nauczania praktycznego, a nie tylko w stronę teo-
rii, która de facto nie jest tak przydatna w miejscu pracy. A my, idąc do pracy, jeszcze w 
trakcie studiów czy po studiach,  mamy zderzenie z rzeczywistością. 

BK: Kompletnie się pod tym podpisuję. 
NW: Uważam, że problem może również leżeć w kwestii finansowej. Najlepsze uni-

wersytety światowe są drogie, bardzo drogie i te uniwersytety, przez to, że dostają pienią-
dze od studentów, mają je na zagospodarowanie, nowe sprzęty, nowe badania, po prostu 
rozwój. U nas te zasoby finansowe nie są tak wysokie w porównaniu do innych krajów euro-
pejskich czy nawet na świecie. 

ZK: Tak, tutaj też mogę zgodzić się z Natalią. Studiowałyśmy na Katolickim Uniwer-
sytecie w Leuven, który był chyba pięćdziesiąty w Szanghajskim Rankingu, teraz wskoczył 
bodajże na czterdzieste miejsce. Czesne na tym Uniwersytecie dla studentów Unii Europej-
skiej kosztuje dziewięćset euro rocznie, dla osób spoza Unii, których przyjeżdża wiele, uni-
wersytet jest dużo droższy, więc jako osoby z Unii Europejskiej mamy przywilej studiowania 
tam taniej. 

DD: Dla kontrastu mogę dodać,  że owszem, zgadzam się, że te uczelnie mogą być 
lepiej dofinansowane, ale gdy byłam na praktykach w Danii i zapoznałam się w uniwersyte-
tami skandynawskimi, to dowiedziałam się, że uczelnie wyższe są darmowe dla studentów z 
Danii, Norwegii. Studenci mają darmową edukację, ale uniwersytety mają duże dofinanso-
wanie od rządu i prawdopodobnie stąd uzyskują finansowanie na cały rozwój. Gdy byłam na 
Aarhus University, to była siedemdziesiąta druga uczelnia w rankingu szanghajskim, a Uni-
wersytet w Kopenhadze jest na około trzydziestym miejscu, więc to są bardzo wysoko po-
stawione uczelnie, a edukacja jest darmowa. 

BK: Finansowanie polskich uczelni jest jedną z bolączek, ale wydaje mi się, że nie 
jedyną, bo to nie zawsze bezpośrednio w finansach tkwi przyczyna słabych wyników nauko-
wych. To, o czym mówicie - że uniwersytety są często oderwane od rzeczywistości ekono-
micznej wynika, wydaje mi się, z takiego problemu, że wykładowcy z polskiej uczelni bardzo 
często są wyłącznie wykładowcami polskich uczelni, to znaczy, nie chce tego powiedzieć 
zbyt surowo, ale stosunkowo rzadko zdarza się, żeby kadra akademicka posiadała doświad-
czenie pozaakademickie. 

JP: Zdarzają się tacy wykładowcy, którzy są praktykami od lat i te zajęcia różnią się 
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od zajęć prowadzonych przez samych teoretyków. To jest zauważalne od pierwszych zajęć, 
tacy prowadzący przywołują przykłady ze swojej kariery, jest to bardziej ludzkie i wtedy 
widzimy, że to ma odzwierciedlenie w rzeczywistości.  

JK:Tutaj zgodzę się z Julią. Widać, że wykładowcy, z tej młodszej generacji, mają 
doświadczenie zawodowe, jakość tych zajęć jest zdecydowanie wyższa, tylko nadal to nie 
jest wysoki procent wykładowców. Większość zajmuje się tylko pracą na uczelni. 

GG: Jeżeli chodzi o studia biotechnologiczne to wydaje mi się, że różni się to od Wa-
szych studiów ekonomicznych. U nas naprawdę trudno byłoby znaleźć profesora i jakiego-
kolwiek prowadzącego, którego doświadczenie, codzienna praca wychodzi poza uniwersy-
tet. Wydaje mi się, że głównie są to zakłady, instytuty uniwersytetu. To jest głównie praca 
na uniwersytecie, więc to nie jest to aż tak szeroka perspektywa jaka mogłaby być. 

DD: Też uważam, że to jest prawda. Biotechnologia jest taką dziedziną,  że nasi wy-
kładowcy siedzą głównie na uniwersytecie albo w jakiś firmach, ale to jest zamknięte środo-
wisko, jeżeli chodzi o taką praktykę. Według mnie jest to dużym problemem, bo prowadzący 
mogą pracować tylko na uniwersytecie,  ale brakuje nam międzynarodowego środowiska. 
Nie mamy wykładów, wymian. Chyba że ktoś przyjeżdża z zagranicznego uniwersytetu. To 
powoduje, że środowisko staje się takie hermetyczne i to wszystko stoi w miejscu, bo nie 
wymieniamy się doświadczeniem z innymi i bardzo brakuje tej międzynarodowej wymiany, 
takiej współpracy. 

ZK: Myślę też, że mamy bardzo mało kierunków, które są prowadzone w języku 
angielskim. Jeżeli chodzi o nasze biotechnologiczne studia, to dopiero teraz, gdzie biotech-
nologia na SGGW prowadzona jest już od kilku lat, dopiero teraz rozważa się otwarcie kie-
runku po angielsku i wydaje mi się, że na polskich uczelniach jest tak, że na palcach jednej 
ręki można policzyć możliwość studiowania w tym języku. 

NW: Ja myślę, że nadal brakuje tych wszystkich programów i wymiany studenckiej.  
BK: Do tego za chwilkę nawiążemy, bo ten problem wymiany studenckiej, to jest 

rzeczywiście pewien problem, tak to trzeba określić. To, co zasygnalizowaliście teraz, to jest 
pewna bolączka. Zamknięcie się, niedopuszczanie opinii z zewnątrz. Mówicie o braku wykła-
dowców z zewnątrz, ale również dostęp do tej literatury, która jest czołowa, jest utrudnio-
ny. Dzisiaj to troszeczkę prostsze niż dziesięć lat temu, gdyż znakomita część czasopism wy-
dawana jest w wersji online i mówimy tutaj o czołowych tytułach, które stanowią początek 
listy filadelfijskiej. Inna sprawa to już jest kwestia taka bardzo praktyczna, tak mi się wydaje, 
że poziom znajomości języków obcych wśród polskiej kadry uczelnianej też czasami może 
budzić wątpliwości.  

JP: Jak najbardziej mogę się z tym zgodzić. Wiadomo, że nie w każdym przypadku, 
ale akurat u nas na SGH jest możliwość wybierania studiowania przedmiotów po angielsku, 
z tym że zdarzają się wykładowcy, którzy kaleczą te zajęcia po angielsku i nie wyniesie się z 
nich nic takiego merytorycznego właśnie przez tę słabą znajomość języka. Wydaje mi się, że 
to się zmienia i takich wykładowców jest coraz mniej, aczkolwiek zdarzają się dalej takie 
przypadki szczególnie wśród starszej kadry akademickiej. 

JK: Chciałbym nawiązać jeszcze do problemu źródeł publikacji. Wydaje mi się, że 
choć jako studenci mamy utrudniony dostęp do tych publikacji, to większym problemem 
jest to, że nie wymaga się od nas, abyśmy sięgali do tych publikacji. Wykładowcy bazują na 
książkach z lat 60-70. Oczywiście student sam może z własnej woli sięgnąć po te publikacje, 
tylko dobrze by było, aby ktoś podczas zajęć wymagał od nas ich znajomości, to by było 
bardziej efektywne. 

BK: Myślę, że to jest ciekawy problem. Miałem teraz styczność z uczelniami medycz-
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nymi. Legendy opowiada się o podręczniku Bochenka od anatomii, który ma 26 edycję. 
Pierwsza była wydana w 50. roku i cały czas jest modernizowana. Chociaż kadra już dwu-
krotnie się zmieniła, to cały czas bazą jest ten podręcznik z lat 50, gdzie ogromnym proble-
mem dziś jest już samo nazewnictwo, które się zmienia i ono jest cały czas modernizowa-
ne,  chociaż akurat tutaj anatomia nie ma dużych potrzeb do zmian. Natomiast widać w 
tych kierunkach postęp, bo bardzo często uczelnie, które reprezentujecie w dużej mierze, 
czyli uczelnie opierające się na nauce przyrodniczej, mają znacznie łatwiejszą drogę do wej-
ścia poprzez literaturę obcojęzyczną, bo te kierunki są uniwersalne, bo zarówno podejście 
do botaniki, biochemii, mikrobiologii czy jakiejkolwiek z dyscypliny z tym związanej jest 
takie samo w każdym z państw, bo taka sama jest podstawa. Tutaj większy problem mają 
uczelnie humanistyczne, ale również ekonomiczne.  

GG: Jeśli chodzi o nasz przyrodniczy kierunek, to tutaj, szczerze mówiąc, jeżeli szuka 
się jakiejś publikacji, jakiegoś artykuł, to nikt tego nie szuka w języku polskim, ponieważ 
wszystkie wartościowej rzeczy są pisane w języku angielskim. To jest język uniwersalny. 
Każdy naukowiec, czytając ten artykuł zrozumie, można się w ten sposób komunikować, 
natomiast w języku polskim nie szukałabym, szczerze mówiąc, artykułu jeżeli chciałabym 
znaleźć jakieś wartościowe informacje.  

DD: Wydaje mi się, że w naszej nauce jest tak, że już od wielu lat nieważne, z jakiego 
kraju się jest, pisze się w języku angielskim, bo to jest nasze źródło informacji. Cały świat 
może się dowiedzieć o czymś, mając artykuł po angielsku. 

ZK: To prawda, mogę potwierdzić. Jak mieliśmy podczas pierwszego lockdownu 
projekt z wirusologii i mieliśmy przeanalizować artykuły, napisać krótkie streszczenie to 
pamiętam – jedyny artykuł w języku polskim, jaki znalazłam na ten temat był mojej pani 
profesor, więc wszystkich musiałam szukać w języku angielskim.  

NW: Tak to prawda, ja aktualnie pisząc pracę inżynierską mam bardzo duży problem 
z terminologią, gdyż artykuły czytałam w języku angielskim i nie mogę znaleźć ich w języku 
polskim i niektóre rzeczy są dla mnie bardzo trudne do przetłumaczenia.  

DD: W naszej dziedzinie jest tak, że słowo w języku angielskim tak się przyjęło, że 
nawet w języku polskim używamy zwrotów po angielsku, bo nie ma ich w języku polskim, a 
po prostu wszyscy zrozumieją, jeżeli użyjemy tego konkretnego specjalistycznego zwrotu. 

BK: Tak jest bardzo często przy nazwach tego typu procedur, zakresu badań czy 
jakichś formuł, gdzie rzeczywiście one nie są tłumaczone. Pytanie czy one powinny być tłu-
maczone? Cała polska terminologia techniczna jest w dużej mierze zaczerpnięta z czasów 
zaborowych i nazwy różnych procesów obróbki na przykład, to są terminy niemieckie, które 
zostały trochę przetworzone i wcale nikt nie szukał odpowiedzi na to, no może puryści języ-
kowi zamienili heblowanie, struganiem, czy nie wiem frezowanie obróbką-skrawaniem, ale 
to chyba też nie zawsze o to chodzi.  

DD: Może łatwiej porozumieć się z innymi, jeżeli już zostaniemy przy tym jednym 
zwrocie z angielskiego i możemy tego zwrotu używać wszędzie. Nie musimy uczyć się tego 
w każdym innym języku. Mówimy po angielsku i każdy zrozumie. 

BK: To, co tak troszeczkę prześmiewamy w tym momencie, to jest tak naprawdę 
bardzo ważny problem. To jest problem uniwersalności nauki i jej powszechności, bo nie-
ważne, czy mówimy o uniwersytecie z pierwszej setki czy dziesiątej, ale chodzi o to, aby 
nauka była w jakiś sposób komplementarna, zrozumiała pomiędzy różnymi ośrodkami nau-
kowymi na świecie, bo chyba o to chodzi w nauce, że generuje uniwersalny postęp ludzko-
ści. Nie chodzi o konkretny, jeden instytut badawczy, tylko pracujemy dla takiego ogólnego 
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dobra, więc powinnyśmy mówić w zrozumiałym języku i zrozumiałej formie. 
JP: Tak trochę od innej strony bym do tego podeszła - od strony pracy. Często ja i 

moi znajomi idziemy do pracy w dużych międzynarodowych firmach, w których język polski 
nawet nie jest wymagany, traktowany jest jako dodatkowy atut, bo pracuje się w języku 
angielskim, więc uczenie się w języku angielskim powinno być bardzo tutaj ważne dla 
wszystkich studentów niezależnie od kierunku. Nie powinniśmy się zamykać, by móc póź-
niej pracować tylko i wyłącznie w polskich firmach, które dają oczywiście możliwości, acz-
kolwiek nie aż tak szerokie jak wiele firm międzynarodowych, globalnych. 

DD: Tutaj ciekawą rzecz Julia poruszyła, bo wiem, że na wielu uniwersytetach zagra-
nicznych licencjat jest prowadzony w języku danego kraju, a magisterium jest prowadzone 
po angielsku, co jest bardzo dobre, bo nawet studenci pochodzący z tego kraju mogą się 
uczyć po angielsku i łatwiej jest im znaleźć pracę w międzynarodowym środowisku, to wa-
runkuje rozwój i jest korzystne dla wszystkich. 

JK: Praktyczny przykład: teraz z Julią, w swoich miejscach pracy pracujemy w 100% 
w języku angielskim. My nie używamy języka polskiego w pracy.  

BK: To jest bardzo ciekawe co mówicie. Ja jako historyk, czyli przedstawiciel nauki 
wstecznej, a nie postępowej, mogę powiedzieć o przykładzie Związku Sowieckiego, czyli 
ogromnego państwa, które przez dziesiątki lat dominowało nad znaczną częścią świata i, 
pomijając wszystkie minusy z tym związane: represje, nieludzkie traktowanie, eksploatację i 
dewastację  gospodarki i dewastację przyrody, to są w działaniu tego imperium pewne 
plusy i jednym z nich było dążenie do ujednolicenia w wielu aspektach życia również pod 
kątem językowym. Działało to troszeczkę tak, jak zasygnalizowała Dominika, że pewne ob-
szary wiedzy wykładano w językach miejscowych, natomiast to, co było najbardziej istotne, 
podawane było zawsze w jednym języku, w tym wypadku oczywiście w języku rosyjskim. 
Jest to pewna idea fix. Po rozpadzie Związku, kiedy wszystkie państwa zaczęły funkcjono-
wać w ramach nowej polityki i swoich systemów gospodarczych, czasami łącząc się w inne 
bloki (cała Prybałtyka przecież jest teraz częścią Unii Europejskiej), nagle okazało się, że po 
30 latach zaczynają się znowu bariery komunikacyjne tam na miejscu. Działają jeszcze stare 
układy ludzi trochę starszych od nas, ale nie aż tak bardzo starych, którzy bez trudu mogą 
rozwijać swoje kontakty handlowe, np. z Rygi mogą rozwijać swoje kontakty w Kazachsta-
nie, Mongolii, czy w dalekiej Rosji, Chinach, bo to jest element pewnego bloku, takiej świa-
domości,  zasad. My żyjemy dziś w Unii Europejskiej, również w pewnym molochu, konglo-
meracie, który ma się opierać na podobnych wartościach. Myśląc o przyszłości edukacji, to, 
co teraz sygnalizujecie jest kapitalne - jeżeli nie będziemy mówić jednym językiem, przy-
najmniej na tej przestrzeni profesjonalnej, to trudno sobie wyobrazić, że będziemy dążyli to 
wspólnych rezultatów. 

Wszyscy byliśmy na wymianach naukowych. Ja, co prawda, kilkanaście lat wcze-
śniej, ale wyciągnąłem z tego wielką lekcję, właśnie z tego zdarzenia językowego, kulturo-
wego, sposobów wykładania. To zbudowało mnie na całą zawodową karierę, a jak jest z 
Wami? 

JP: Było to na pewno jedno z najciekawszych doświadczeń w moim życiu. Jeżeli ktoś 
by mnie zapytał, czy jechać na wymianę, to powiedziałabym: absolutnie tak. Nikt nie wie, 
że to jest doświadczenie tak bardzo bogate kulturowo, ponieważ poznajemy nie tylko kul-
turę kraju, w którym jesteśmy, ale też znajomych z całego świata. To bardzo otwiera hory-
zonty. Jako młodzi ludzie i tak jesteśmy dość tolerancyjni, ale udział w wymianie pokazuje 
nam jeszcze większą różnorodność kultury i zwyczaju. Na wymianę jedziemy często sami, 
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albo znając jedną osobę. Przebywamy w zupełnie innym środowisku, do którego przez to, że 
ta wymiana często trwa semestr lub dwa też musimy się szybko przystosować. Dla mnie 
udział w wymianie był taką trochę równoległą rzeczywistością, do której, jak myślę o tym 
teraz, bardzo chciałabym wrócić, ale wiedziałam, że to musi się skończyć, więc chciałam z 
tego, jak najwięcej wyciągnąć, pod względem znajomości, ale też bardzo dużo chciałam 
zobaczyć. Dużo ze znajomymi podróżowaliśmy. Przez studiowanie za granicą mamy więcej 
czasu, ale też więcej ochoty, aby więcej zobaczyć, wchłonąć tą kulturę. Ja wybrałam Hiszpa-
nię, ponieważ uczę się hiszpańskiego od kilku lat, nie rozważałam innego kraju. To było zde-
rzenie się z rzeczywistością - miałam porozumieć się po hiszpańsku. W Hiszpanii jest dość 
duży problem, nawet wśród młodych osób z komunikacją w języku angielskim i to też poka-
zuje, jak ważne jest, aby być otwartym na różne kultury i nie bać się. Bardzo bym polecała 
wymianę gdziekolwiek - bliżej czy dalej. Uważam, że każdy student powinien tego doświad-
czyć.  

NW: Dla mnie ta wymiana była niesamowitym przeżyciem. Od pierwszego powrotu 
do Polski na święta porównuję to trochę do takiej Narnii - wejścia do szafy, gdzie nagle znaj-
dujesz się w innej rzeczywistości, z innymi obowiązkami, innymi problemami. Muszę funk-
cjonować w języku angielskim, więc ta bariera językowa musi być przełamana w pewnym 
momencie i potem wracam do tej polskiej rzeczywistości do mojej rodziny, do starych znajo-
mych.  Zawsze potrzebowałam po przylocie do Polski paru dni na akomodację do tego miej-
sca. To jest doświadczenie, które polecałabym każdemu. Też w jakiś sposób zwiększa pew-
ność siebie, bo zmuszeni jesteśmy do radzenia sobie w nowym otoczeniu, z sytuacjami, z 
którymi nie mieliśmy dotąd do czynienia. Teraz akurat „wypadł covid”, więc wyzwań i pro-
blemów na różnych płaszczyznach było więcej. Dla mnie to było niesamowite, jedne z takich 
lepszych lat w moim życiu, dużo ich jeszcze nie ma, ale do tej pory jestem naprawdę bardzo 
zadowolona. 

GG: Ja mogę powiedzieć ze swojej strony, że w środowisku erasmusowym jest takie 
powiedzenie że: to nie jest rok z życia, a życie w rok. I to jest prawda, ze względu na to, że 
mamy ograniczony czas z danymi ludźmi, w danym środowisku, następuje taka kondensacja 
wszystkiego - szybciej zawiera się znajomości, przyjaźnie, szybciej akomoduje się w danym 
miejscu i w pewnym momencie, nawet nie do końca zdając sobie z tego sprawę, traktuje się 
to miejsce jak dom. Ze własnego doświadczenia wiem, bo wróciłam teraz na parę dni do-
słownie do tego miejsca, w którym byłam na Erasmusie i przywołało to taką falę emocji, że 
naprawdę czułam, jakbym wróciłam do domu. Pomimo że jest obce miejsce, ponieważ 
mieszkałam tam tylko kilka miesięcy, ludzie zmieniają się tam co pół roku, natomiast ja wró-
ciłam tam i czułam się jak w domu, więc na pewno jest to doświadczenie, które powinno się 
przeżyć. Ja swojego Erasmusa potraktowałam jako taki test, czy pasuje mi takie życie za 
granicą, czy nauka za granicą mi pasuje i czy kiedyś chciałabym robić to na dłużej. Odpo-
wiedź brzmi „tak”, i właśnie dzięki uczestnictwu w Erasmusie zdecydowałam, że studia ma-
gisterskie chciałabym odbyć za granicą. 

DD: To ja zgodzę się z Gabrysią, bo mój Erasmus przekonał mnie, że właśnie studia 
magisterskie i może nawet życie też chciałabym układać w innym kraju. To jest tak wspania-
łe doświadczenie, poszerzać horyzonty, uczyć się kultur. Moje doświadczenia wyglądały 
trochę inaczej niż kolegów, bo ja byłam tylko dwa miesiące na praktykach zagranicznych, na 
dodatek w wakacje, więc wielu studentów nie było. Miałam znajomych w akademiku, ale na 
samej uczelni studentów praktycznie nie było, tylko ja i kadra naukowa. Ale to, jak właśnie 
kadra naukowa mnie pozytywnie zaskoczyła, jak oni są otwarci, jak traktują osobę bez tytułu 
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naukowego na równi. To było doświadczenie, które mnie otworzyło. Stałam się bardziej 
pewna siebie w pracy laboratoryjnej na przyszłość, bo pokazano mi, że to, że jestem stu-
dentem, nie oznacza, że jeszcze nic nie umiem, tylko że jest to mój czas na rozwój. Całe to 
środowisko bardzo otwiera, jest to jeden z lepszych momentów, wszystko się zmienia. Na 
początku jest wielki strach. Jak jechałam, to po prostu - strach miał wielkie oczy, ale jak już 
tam dojechałam, pierwsze dwa dni takiego zaaklimatyzowania się i… nie wiem, kiedy to 
minęło. Te dwa miesiące minęły po prostu w chwilę.  

ZK: Co ja mogę powiedzieć? Generalnie nie znam osób, które by się źle wypowie-
działy o Erasmusie. Ten program ma taką magię, że każdy ma inne doświadczenia i każdy 
jest z tego zadowolony. Wiadomo, że nie jest perfekcyjnie, czy to rok czy semestr, czy na-
wet dwa miesiące,  zdarzają się wzloty i upadki. Tęsknimy za domem, za znajomymi, bo nie 
ukrywajmy, mamy tu swoje stare, zbudowane życie w Polsce, ale też Erasmus daje możli-
wość przeżycia czegoś na nowo, daje doświadczenie, taką otwartość. Ze swojej strony obu-
dził się we mnie głód poznania nowych kultur, przetestowania wszystkiego i po tym też 
chciałabym zacząć układać sobie życie za granicą.  

JK: Już abstrahując od tego, co dziewczyny powiedziały - tej różnorodności, pozna-
wania kultury itd. Erasmus umożliwia poznanie tego, jak te studia powinny wyglądać. Po-
nieważ większość zachodnich uczelni stoi wyżej w rankingach niż polskie uczelnie, przez to 
jakość tego kształcenia nawet przez te pół roku jest wyższa, to możemy doświadczyć bar-
dziej pracy na projektach, rzeczywistych case'ach, bo w Polsce uczymy się tylko teorii.  

BK: Powolutku czas naszej debaty zbliża się do końca. Świetnie się z Wami rozma-
wia. Mamy podobne przeżycia, podobne refleksje. Jeżeli chcielibyśmy to podsumować, bo 
też taka jest moja rola podczas dzisiejszego spotkania, to to co zapamiętałem z tych na-
szych dzisiejszych rozmów, to na pewno to, że jeżeli zmieniać nasze uniwersytety, to po 
pierwsze poprzez ich otwieranie. Otwieranie na współpracę z innymi uczelniami, zaprasza-
nie naukowców z zewnątrz, na pewno przez pracę nad kształceniem językowym, bo to jest 
uniwersalne narzędzie komunikacji. Bez wątpienia proces, który sygnalizowałem na samym 
początku, czyli zmniejszająca się liczba studentów, będzie wpływał tutaj na korzyść, bo ten 
stosunek, o którym mówiliście, czyli otwarte, partnerskie podejście wykładowcy do stu-
denta, będzie występowało coraz częściej, bo naturalnie zakończą się czasy profesora mó-
wiącego ex katedra, wszechwiedzącego demiurga, który wie, jak żyć i działać.  

JP: Mogłabym dodać, że warto, aby uniwersytety szły w bardziej praktyczną stronę 
i taką nowoczesną. To by im pomogło. 

GG: Takie updatowanie tego, czego nas uczą i niezatrzymywanie się na etapie tego, 
czego nasi profesorowie uczyli się na studiach, ale też dawanie podstaw do tego, co będzie 
aktualne, kiedy my zaczniemy pracę. 

ZK: Myślę też, że przyciąganie studentów zza granicy, czyli też utworzenie możliwo-
ści, jeżeli chodzi o programy w języku angielskim. Myślę, że w takim momencie studenci z 
innych krajów chcieliby przyjeżdżać do nas. A wiadomo, że im więcej kultury, większa róż-
norodność, tym lepiej i ciekawiej. 

DD: Ja też bym dodała, że zachęcanie studentów polskich, aby wyjeżdżali, bo my 
jesteśmy trzymani na tych uczelniach. Ja bardzo długo nie wiedziałam o możliwości wyjaz-
du na praktyki z Erasmusa. Wiedziałam o wymianach semestralnych, ale nie o praktykach i 
dopiero znajoma mi o tym powiedziała. Uważam że uczelnie powinni do tego zachęcać. Na 
pewno to sprawia, że student jest lepszym studentem i o wiele szczęśliwszym.  

BK: To prawda. To pozostaje mi tylko trzymać kciuki za wasze dyplomy. Nieważne, 
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gdzie one będą powstawały - czy na polskich, czy na uczelniach zagranicznych. I jednocze-
śnie mieć nadzieję, że ta wiedza, którą zdobywacie tu i za granicą, pomoże wrzucić jakiś 
kamyczek nowoczesności do naszego ogródka. Może za 3-5 lat to Wy będziecie pokazywać, 
jak ta nauka powinna wyglądać, aby w jakiś sposób, jeżeli nie konkurować, to chociaż doga-
niać europejski czy światowy poziom. 

Druga część wywiadu w języku angielskim przeprowadzona ze studentami zagra-
nicznymi. 

Bogusław Kosel (Białystok) 
BK: The debate according to the project that we have here in Poland, in Bialystok. 

Is the project commissioned by the Regional Center for International Debate, and the topic 
of our today's meeting is what counts in the European education ranking? So it sounds 
serious, but we already spoke about our decision about studies. What shall we study well? 
And is it worth it to use the exchange programs to go abroad to study? And of course, we 
would like to know you a bit, and so please introduce yourself. Maybe let's start from tal-
king. 

G: So, I'm George, I'm from Portugal. I'm studying biomedical engineering and I did 
Erasmus. I started Erasmus one year ago in Belgium, and that's it. I'm twenty two. 

M: I'm  Mattel, I'm a student of marketing and communication at the University of 
Rome. I went to Belgium with the experience this year from February until July, and I re-
turn right now to write my master's thesis and finish my academic journey with my univer-
sity. 

BK: Ok. In the previous part of our meeting, we spoke a lot with the Polish students 
about the false and present Council of Polish educational system and is it worth it to study 
in Poland or even in general, Is it worth it to study? And there's the first question to you 
guys. What do you think about it? Is it prestigious in your country to study? Is it often to go 
to university? 

G: Some years ago in Portugal it was really, really difficult to go to study because of 
financial problems. But so it was really prestigious for someone to have a bachelor, for 
example. Right now, it's more common to have a bachelor's degree because there are lots 
of opportunities to go. But even for the people it's prestigious to, to be a student and to 
have a bachelor and master. But yeah, that's it. 

BK: Ok. What about Italy? 
M: I think that it's not hard by financial means to start studying at university. But 

since Italy is ranked low in the number of students that finish the university career in com-
parison to other European countries, I think that a lot of people just try to study in the first 
year and then they abandon the day. They leave the studies because of many reasons, 
maybe because they have some difficulties. But in general, it is not considered prestigious, 
but it's something that is variable. I would say valuable and prestigious. 

BK: Ok. What do you think? Is it better to finish university to  have a kind of diplo-
ma? Is it a kind of value on the market? To have higher education. 

G: And I think so. Like right now, like if you don't have a bachelor diploma that you 
finish The Bachelor, I think no one wants to employ you like or if it's like a job that you 
need some knowledge, you should have a bachelor at least for a normal job you. They only 
request you to have a 12 grade. But I think a bachelor, at least, should be a very good 
thing  to give you new opportunities. 

BK: Now, what's your opinion, Mattel? 
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M: I think it's very important to finish it in order to get on the job market because 
I'm currently searching for many internships in order to finish my university career and do-
ing my thesis. And I saw many job descriptions where you have to have a little bit of curricu-
lum and diplomas, so you will have a bachelor as needed or like even a master or even for 
some positions, an additional master after the first semester that you do after The Bachelor. 
So I think that for the job market it is very important, but also I think that it's important also 
for the individuals because by beginning university on, by finishing after five years, I am a 
different person. I'm learning a lot of things that could be important for the job market, but 
also for my personal growth. 

BK: Yeah, for sure, it's like that. Ok, so before the next question of mine, maybe, 
Suzanne, I would like to ask you something. 

S: Yes, yes, I wanted to ask about fees for the university because in Poland, we have 
a lot of universities free. And if in your country you need to pay and how the situation with 
scholarship looks like. 

G: But nowadays in Portuguese public universities that are the most important 
ones, like in Portugal, we give more importance to the public ones. We pay almost 700 eu-
ros for the bachelor. The Masters can have a different price because they can cost up to 
seven years or ten thousand euros. But the bachelors are. The fees are fixed. And yeah, so if 
you have, there are a lot of scholarships, like if you have some financial, you know, financial 
problems, you I think you have a scholarship, maybe just for the university fees, but you 
left. And there are also some private organizations that will provide you with some dona-
tions, but you have to apply to that program. And it's not easy to choose the best one, so 
it's not easy to have a private scholarship. But if you have some financial problems, the 
government will provide you with a scholarship. 

BK: Ok, so it means that in general, you need to pay for studies, because in Poland 
you don't need to pay. But there are also some systems, for example, in the eastern europe 
that for the best students, you don't need to pay for studies. Is it similar to that in Portugal? 

G: Or like there are some faculties that when you enroll in the studies, if you are like 
the best student and if you continue to be the best student, they will give you a scholarship. 
But  you need to pay first. The government is trying to reduce the fees, but it's not free yet. 

BK: Ok, thank you, Mateo? 
M:  And Italy looks a little bit different because we don't have fixed prices for bache-

lors. And we have a system that is based on both public and private universities. Private 
universities are very, very expensive and they are located in the major cities like Rome, 
Milan. They cost around like for each year rolled, I think that they have some prices, li-
ke  seven thousand euros to maybe ten eleven thousand euros. It depends on the universi-
ty, on public universities. We don't have fixed prices, as I said before, but we have a system 
that makes you pay the fees based on the family's income, and every region has some diffe-
rent calculations. In order to calculate the final index that you will have to pay for the 
university fees. And we have at least in my university and the universities of Rome, and we 
have a system that in the high school, if you took very, very good grades, like you are one of 
the best students of your school, you can apply and have the first year of Bachelor for enti-
rely for free. You just have to pay the regional taxes and fees to make the proper docu-
ments. The Masters are often offered by the same university in which you study as a Bache-
lor. We have like it is common to move around Italy to change, for example, from the bud-
gets to the Masters, but to see if the university is still public. The fees are, as I said, based 
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on the family income and there is still some systems of scholarships, for example, for like 
low income students or the university and the region of the university, which is based, 
though, can offer a scholarship for accommodation and a little bit of discount on the stu-
dent fees for students that moves from one region to another in order to promote a little 
bit of exchange between the students in different regions. 

BK:  Now, it's a really interesting, interesting system, quite complicated, but I think 
it looks useful. Alexandro joined us. So. Hello.  

A: Hello. Nice to meet you. 
BK: We are speaking here about education in Europe. The proposition of changes in 

higher education in your universities. So please introduce yourself in a few words. What I 
was studying? 

A: I'm Alessandro. I'm from Italy and I'm studying for a masters in sports science 
and physical performance. So, yeah, I'm actually soon to graduate, so I am preparing my 
thesis, discussion, dissertation. And yeah, I went to an Erasmus for a second semester in 
Living Belgium. And yes, that's it. 

BK: Ok, thank you. So you start that new topic about the exchange and go to Era-
smus, for example, or bilateral exchange. We spoke with our Polish colleagues and we are 
trying to evaluate somehow the quality of Polish universities, and we made a sad constata-
tion that even the best Polish University is only in the hands of Shanghai, at least. What do 
you think about the universities and their qualities in your country? 

A: Well, I mean, it actually depends on the university or the courses, because may-
be they're the best university for economics, for instance, not the best for engineering and 
that kind of stuff. So I mean, it actually depends. For my subject, there are actually very few 
universities that are actually considered famous or quite good worldwide. And for my ba-
sics, my experience going to Belgium, which is famous for its research environment, allo-
wed me to feel the difference between the two two countries that invest in a different way 
in the world, research activity, that kind of stuff. So actually, what surprised me the most is 
that even a tiny country like Belgium, which is like two regions for four here in Italy. But the 
research environment attracts a lot of people actually from all the countries. So this is what 
kind of shocked me at first. 

BK: Yeah. Josh, your opinion? 
J: Yeah, I think it's the same in Portugal because like Alessandro will say, it's like 

there are some universities that have some faculties there that are going in one specific 
play area, but there are other ones that are better like in management. There are some 
that are better in engineering. So we have a lot of different universities. But yeah, I mean, 
there are some of them that are really good and really well recognised, and there are other 
ones that are not so good, but even that I think all of them are important. 

BK: For, for sure. Ok. And Matthew? 
M: I think that in Italy, it's quite the same. Like Rome is my university. It's more 

famous for classical studies and last year wasn't even ranked higher than the university, 
which I studied in Belgium. But for example, in Belgium, it's different. The way of the tea-
ching is in comparison to the ways that I always made the university here, and I don't 
know. They put a lot more importance on the research environment, as Alessandra said 
before. And even if they are a little country, they have this power of attracting people that, 
for example, in Italy, we don't have this power unless it's just for like three or four universi-
ties located in different parts of the country. But we don't have this. We don't think that 
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research is so important. So we don't have upgraded laboratories or like labs or like special 
environments. Even our universities are more like based on the main campuses and not 
not more. And in Belgium, for example, the university  is what makes the city like. It's so-
mething that is very, very integrated with the city and the city. Recognize it and everything 
is based on university life, for example. But even if you move like in other cities like Brus-
sels or like Antwerp, which are bigger, they think that the university is very important and 
the central life of the city is based on on the academic life, which I think it's something that 
it's very important in order to have, like lots of students and lots of exchange experiences 
between different countries and different cultures. 

BK: Yeah, it's really interesting what you said, because we had that topic in this first 
part where the Polish students and we constate that the I would say that I did the most 
serious trouble of Polish universities, that they are closed, closed for the social life, that 
they are not interacting with the environment, as you said, that that is saw in Belgium, in 
Leuven.Zuzanna do have any question? 

Z: Yes, I have a question. Except Belgium. Did you consider other countries, other 
universities? And also maybe did you consider Poland as the exchange? 

G: Yes. When I started thinking about doing Erasmus, Poland was on my list of co-
untries as well. They're in that list were Italy, Netherlands and Czech Republic. I think it was 
like a real variability of countries. But yeah, Poland was on my list. But after some days, I 
figured out that Poland wasn't on my list of agreements, provided by my  faculty. So it 
would be very difficult to do all the agreements by myself, like talking with the faculty, so it 
was really difficult. So I just. Say, OK, maybe for another life. But yeah, I had some friends 
that did Erasmus in Poland, and they really liked it. So that's why I started thinking about 
Poland. But I didn't have the opportunity. 

BK: Look, and you guys? 
M: You can see how you can see Poland, because I had a few friends last year du-

ring the pandemic times of COVID. They went to Poznan to study the Bachelors of Econo-
mics Management,  they told me that it was very interesting and fun. The situation, even if 
they had a pandemic going on. So they had  reduced social life and reduced academic lear-
ning on campus. But in the end, I had to reconsider my destination because for my univer-
sity, we can choose five different locations and we are selected just for one, and these 
preferences are based on our preferences. So if you select the first one, you will probably 
be selected just for the first one and not for the last one that you select. And I had to re-
consider because when I was trying to search for the exams that I was missing, some sub-
jects were very different from my course of the Masters. So I had to choose something 
more similar to my exams in order to make the learning agreement. And I have some diffi-
culties with this. The university that I was searching for was the economic management 
faculty. 

BK: Alexandro? 
A: No, I actually didn't consider Poland, but just because I didn't have it on my de-

stination's list, I only had like. Spain or Latin countries and some countries from the north, 
like, for instance, Belgium, Netherlands, actually my first choice would have been like the 
UK, but I didn't have like any or agreement with any British university, so I chose living as 
first again because second, I guess, then there was the Netherlands. As Mateo said, you 
can choose between different cities and due selection, you're actually able to go first. So 
take the first choice or if you are on the left side of  this graduation, this  classification, you 
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actually have to take what's left. 
BK: Yeah, there is something to choose. You guys know we are going to have to 

conclude somehow our discussion, our debate and the topic of our debate is to look for 
direction, how to change the universities. If you have any one idea how to change universi-
ty to make it more accurate, more modern and more compatible with nowadays. What 
would you say? 

G: It's a difficult question. 
BK: So, you know, it's not so easy, so it's a reason why we are together. 
A: Well, I think that what's common in those countries where the academic envi-

ronment is very successful, like, for instance, UK or Netherlands, Belgium, I think even Ger-
many, I guess or Switzerland is how many? Um, people gravitate around the environment, 
so also, how many how much money are actually financed for for the research because for 
instance, as Mattel said, I can talk just I can speak just for Italy, even though I come from a 
very high ranked university for my my for the sports topic I, I saw a lot of a lot of differences 
between us, between Italy and Belgium, like the the the equipment in Belgium is actually 
way more expensive and for the same subjects to just for one subject, you have different 
professors. So there's also like. A coexisting of different, uh, different universes, different 
courses on the same subject, like, for instance, uh, I study biomechanics, which is like phy-
sics and the human body. And they're actually the mixing of both science, physiotherapy 
and biomedical engineering. This is something that in Italy we don't have. We are separa-
ted. So I think that this idea of linking everything and spending money on some common 
subjects or common problems or research, uh, research interest in, uh, are actually the way 
to attract people from outside. Not only professors, but also students as well. I think 
it  could be a good solution. 

BK: Yeah, I think it's a similar opinion that we had and we have all the same trouble 
that there is still some staff from universities that are only workers of universities. They 
have no contact with normal life, with properties, with modern factories and so on. 

A: My feeling is that despite political decisions and financial resources aimed to 
increase the academic environments around the country, I think that it's very important to 
ask the students which are the central core elements of the university. What could be done 
in their university? Because in my opinion, like I saw, like a lot of students passing by my 
faculties of economics in Rome, but they were only like leaving the moment of having the 
last sense, just enjoying a coffee after the break or like or not doing anything very passiona-
te for the university because it's something that you, you see as just a place in which you, 
you go and then you go on to your house because like even my mother is just like 50 me-
ters from the main campus and the main campus is, I think that maybe it's big like half of 
the city in which I studied in Belgium, but it's kind of everything is. So since the university 
has different locations around the city, no one has a central point in order to go. So you will 
move around the city to go to different classes, different buildings. If you have an appoint-
ment with a professor, you will move around for like one hour and then you are. You will do 
different activities around the different locations and not just the main campus if you're not 
studying on the main campus. But I think that it's very important to ask the students what 
can be done for universities. And of course, there is a central problem of political decisions 
and financial resources that has to be allocated to the research and academic environment. 

S: Because, for example, in Italy, we don't spend a lot of money on education. We 
always underestimate the power of having  Big Central. Knowledge about academic theor-
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ies  can be like they are, they're important because they can be academic places and 
universities are important because they can attract students, but then they just sometimes 
there is no link between the normal life and the university life. So despite opening bars, 
restaurants and some points of attractions for students, there is not nothing more than 
this. So the special I don't know link between the student and the university sometimes 
doesn't happen. And the student, I don't know. Sometimes I felt like just to be a number 
for my university because in my opinion, five years, maybe there's something about just 
the courses and the lessons, but not like, Are you enjoying the life here? What do you think 
can be done like those questions that that can be very important because as a student, I 
spend a lot of time on my university, my faculties in the libraries, because I think that that's 
the student life just not going to do your lessons and return to your home because you can 
grow relationships within your colleagues, within the professors, there is like a very great 
environment to socialize. So I think that there's a lot more to be done. But I think that they 
have to consider the students who have been in this despite all the political problems and 
decisions that have to be made in the country in which we are trying to improve the 
university environment. 

M: Yeah, in my opinion it is similar to material, because at least in my faculty, my 
faculty is like one of the best in engineering in Portugal. So sometimes I feel that they are 
more worried about the grades and the rankings than the students' necessities. So I think 
they should ask the students, what do you really like to do? Because I think that it's really 
important for the students to socialize and to have social activities because it is important 
to socialize for a good personal growth.  

BK: You know, for sure, though, there's a lot of questions that we can ask in this 
case because we are speaking about socializing. We are also speaking about free time here 
and every time we are seeing the same troubles, finances from the one side, the old politi-
cal environments. So the kind of legal system that we have and we are living and working 
in this, this kind of system and also desires and desires. What we can change, which you 
can make it the best guess. I think that your opinion is really warping our discussion. It will 
also open our minds for some cases, we still have Polish guests as Gabriel, Julia and Domi-
nica. We will finish our meeting, but maybe they would like to ask you something I don't 
know. The Julia options, such as the Dutch Britannia. 

M: There's no I think that's my side. 
BK: Interesting. So thank you for taking part in our debate today's debate. I'm kee-

ping my fingers crossed for your dissertation thesis and so on. Thank you. 
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Działalność polskich organizacji pozarządowych  
we wspieraniu polskiej polityki na Wschodzie  

i ruchu polonijnego 
 
 
 
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zostało powołane w 1990 roku na fali zmian 

transformacyjnych przez Senat RP, aby wesprzeć Polaków i Polonię rozproszoną po świe-
cie oraz umożliwić rodakom kontakt z Macierzą. Jest najstarszą z obecnie działających 
organizacji pozarządowych. W 2020 roku „Wspólnota Polska” obchodziła Jubileusz 30 lat 
pracy. O celach organizacji i jej codzienności rozmawia z prezesem Stowarzyszenia Karoli-
na Szymborska. 

Dariusz Piotr Bonisławski [DPB] Karolina Szymborska [KS] 
KS: Dzień dobry witam państwa bardzo serdecznie. Moim gościem jest pan Da-

riusz Piotr Bonisławski prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Tematem rozmowy 
będzie działalność Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” we wspieraniu polskiej polityki i 
ruchu polonijnego. Czym zajmuje się Stowarzyszenie “Wspólnota Polska”? Czym różni się 
od pozostałych organizacji polonijnych i jaka jest jego specyfika?  

DPB: Misja Stowarzyszenia zapisana została 30 lat temu przez pomysłodawców 
Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”. Stowarzyszenie miało służyć Polakom żyjącym poza 
granicami kraju  - taką formułę nakreślił pierwszy prezes „Wspólnoty Polskiej” profesor 
Andrzej Stelmachowski. Nasza misja, nasz statut mówią, że jesteśmy po to, żeby w imieniu 
państwa polskiego pomagać Polakom żyjącym poza granicami kraju w podtrzymaniu pol-
skości, w podtrzymaniu więzi z krajem, w podtrzymaniu znajomości języka, znajomości 
kultury i historii Polski po to, żeby nie tracili, pomimo odległości czasami niesamowitej, bo 
liczonej w dziesiątkach tysięcy kilometrów od ojczyzny swojej, poczucia przynależności do 
rodziny i narodu polskiego. Stowarzyszenie “Wspólnota Polska” od 30 lat, korzystając z 
różnych formuł dostępnych w ramach budżetu państwa polskiego, pomaga Polakom w 
podtrzymaniu polskości. 

KS: Jakie inicjatywy lub działania uznałby Pan za najważniejsze w kontekście Jubi-
leuszu 30 – lecia Stowarzyszenia? 

DPB: Obchodzimy nieco wydłużony jubileusz, ponieważ przypadł w roku ubiegłym, 
który, ze względu na pandemię, był trudny do zaplanowania jakichś szczególnych wydarzeń 
gromadzących członków. Stowarzyszenie różni się od fundacji tym, że posiada dużą rzeszę 
członków pracujących bardzo często społecznie na rzecz realizacji misji, więc obchodzimy 
ten jubileusz niejako na nowo, starając się podkreślić to, co było w minionym trzydziestole-
ciu najważniejsze dla nszych podopiecznych i Stowarzyszenia. Na plan pierwszy wysuwają 
się kwestie związane przede wszystkim z wspieraniem kultury, która poza granicami kraju 
stanowi bardzo często najważniejszą formę łączności,  jest mostem, który łączy Polaków 
żyjących czasem na odległych antypodach, czasem bardzo blisko, za granicą wschodnią 
bądź zachodnią. Znajomość tańców, folkloru, znajomość różnego rodzaju obrzędów, które 
przywiezione zostały z Polski powoduje, że Polacy wyróżniają się, żyjąc w otoczeniu różnych 
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innych nacji, świętując w specyficzny sposób różnego rodzaju tradycyjne dla Polaków świę-
ta, jak chociażby Boże Narodzenie i Wielkanoc. Przyglądamy się, jak pięknie rozwija się 
folklorystyczny ruch polonijny. Od wielu lat organizowane przez nas festiwale zespołów 
folklorystycznych w Rzeszowie, bądź w Iwoniczu Zdroju dziecięce festiwale folklorystyczne 
gromadzą tysiące młodych pasjonatów tańca ludowego przyjeżdżających ze wszystkich 
kontynentów, z Ameryki Południowej, Północnej, z Australii, z bliższej i dalszej zagranicy. 
Kultura tak ujęta łączy. Działania przez nas realizowane otrzymały wsparcie ze środków 
państwa polskiego. Różnie to było na przestrzeni 30 lat - czasami środkami dysponował 
Senat jako instytucjonalny niemalże organ opiekujący się Polakami żyjącymi za granicą, 
czasami Ministerstwo Spraw Zagranicznych, czasami Ministerstwo Kultury, Kancelaria Pre-
zesa Rady Ministrów. 

Kolejnym obszarem naszej działalności pozostaje oświata. Trzeba powiedzieć sobie 
jasno, że młodzi ludzie żyjący poza granicami kraju bez wsparcia instytucjonalnego nie 
dadzą rady podtrzymać swojej wiedzy o polskości. Rodzice nie zawsze mają czas i kompe-
tencje do tego, żeby uczyć swoje dzieci języka - poprawnie pisać, czytać, komunikować się. 
Funkcjonują poza granicami kraju szkoły, zarówno te działające w systemach edukacyj-
nych, gdzie możliwe jest nauczanie języka polskiego jako obcego, społeczne nazywane już 
oficjalnie szkołami polskimi: sobotnio-niedzielne, jak i te działające w ramach struktur na-
szego Ministerstwa Edukacji Narodowej, którymi opiekuje się Ośrodek Rozwoju Polskiej 
Edukacji za Granicą. Szkoły są takim miejscem, gdzie dzieci komunikują się w języku pol-
skim, uczą się pisać, czytać, ale również poznają historię Polski, tradycję, kulturę, gdzie 
wreszcie spotykają się i wzajemnie się poznają. Stowarzyszenie “Wspólnota Polska” stara 
się wspierać system szkół, przekazujemy środki budżetowe państwa polskiego na częścio-
we pokrycie kosztów, wspieramy tę dydaktykę. Wydajemy podręczniki, które opracowuje-
my od kilku lat wspólnie z ekspertami, którzy pracują na różnego rodzaju uczelniach, cen-
trach języka i kultury polskiej. Są to specjalne dedykowane podręczniki dla danych obsza-
rów, na przykład dla Ameryki Południowej, Irlandii, Ukrainy. To niesamowita pomoc, po-
nieważ dzięki kontekstem kulturowym, które w tych książkach dla danego regionu, danego 
kraju są zamieszczone, łatwiej jest się uczyć języka polskiego, łatwiej również zrozumieć 
Polskę. Organizujemy również cykle szkoleń dydaktycznych i metodycznych. Od dziesięciu 
lat zwołujemy światowy zjazd nauczycieli. To ważne dla nauczycieli polonijnych miejsce 
spotkań. Dzięki tym zjazdom i konferencjom merytorycznym zbudowana została polonijna 
społeczność oświatowa. To, że raz do roku nauczyciele mogli przyjechać do Polski, nie 
wszyscy ale chętni, rzutowało ich kontaktami z przedstawicielami różnych ważnych instytu-
cji działających w Polsce. To było szalenie ważne i bardzo potrzebne. Mamy nadzieję, że 
być może będziemy mogli w takiej formule wsparcie kontynuować. 

 Bardzo istotną formułą jest sport. Organizujemy światowe igrzyska polonijne. Dba-
my o infrastrukturę polonijną – przywołam tutaj cały szereg domów kultury polskiej na 
wszystkich kontynentach. Finansujemy remonty, zakupy niezbędnego sprzętu do szkół i 
placówek kulturalnych. Też ważne jest wsparcie organizacyjne instytucji polonijnych i pol-
skich poza granicami kraju, monitorowanie tej działalności w taki sposób, żeby docierała 
do nich wiedza o Polsce. Temu służy np. Polonijna Agencja Informacyjna - miliony odsłon 
naszych postów, w których mówimy o tym, co ważnego działo się w Polonii, w środowi-
skach polonijnych i co ważnego działo się w Polsce. Formuła bardzo dobrze się przyjęła i 
PAI jest od kilku lat takim trwałym elementem życia polonijnego.  

Starałem się opowiedzieć o tym, czym zajmuje się Stowarzyszenie “Wspólnota 
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Polska” w ramach tych 30 lat. Oczywiście to są tylko hasła, za tym idzie codzienny wysiłek, 
trud naszych pracowników, wolontariuszy zgromadzonych w 22 oddziałach w całym kraju. 
Oddziały mają swoje specjalizacje, jak chociażby oddział w Białymstoku, który bardzo blisko 
współpracuje z organizacjami polskimi na Białorusi, starając się je wspierać. Oddział w Rze-
szowie koncentruje się na pracy w obszarze wspierania zespołów folklorystycznych, oddział 
Warmińsko-Mazurski dedykuje głównie swoje zadania w kierunkach oświatowych. To wiel-
ka wartość Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”, ta różnorodność specjalistów i zaintereso-
wań, które można potem wykorzystać na wspieranie Polonii i Polaków. 

KS: To, o czym Pan mówi, pokazuje, jak ogromne zadanie ma Stowarzyszenie 
“Wspólnota Polska”. Jesteście bardzo blisko ludzi i bardzo oddolnie diagnozujecie proble-
my i przedstawiacie rozwiązania tam, gdzie zainteresowanie mediów albo innych ośrod-
ków władzy nie dociera. Jesteście takim papierkiem lakmusowym społeczeństwa, pośred-
nio wpływając na kształtowanie polityki zagranicznej. Jak Stowarzyszenie “Wspólnota 
Polska” wspiera polską politykę i ruch polonijny? Czym różni się to wsparcie od sektora 
publicznego? 

DPB: Pytanie świetne, chociaż niełatwe, bo w wielu obszarach te działania się pokry-
wają. Na początku warto byłoby powiedzieć, że w naszym przekonaniu relacje z Polonią są 
elementem polityki państwa polskiego. I zawsze powinien być bardzo ważnym elementem, 
dlatego przypominamy o tym, mówiąc, że tych Polaków żyje poza granicami blisko 20 milio-
nów, a niektóre szacunki mówią, że nawet powyżej 20 milionów. To prawie połowa tych, 
którzy mieszkają tu w kraju - ogromna rzesza osób. Warto do nich docierać, warto rozbu-
dzać w nich tę polskość po to, żeby byli oni ambasadorami polityki państwa polskiego, dzia-
łającymi w swoich środowiskach, w swoich krajach. Dyplomacja publiczna, o której tak wie-
le mówimy to przecież oddziaływanie na różne środowiska poza granicami kraju z przeka-
zem istotnym z punktu widzenia interesów państwa polskiego, a więc przekazem historycz-
nym, z przekazem dotyczącym aktualnych wydarzeń, z przekazem mówiącym głównie o 
tym, że Polska jest krajem, który w swojej historii postępował zgodnie z zasadami prawa 
międzynarodowego. My zachęcamy w swoich rozmowach z różnego rodzaju środowiskami 
do monitorowania tych głosów, które w różnych krajach są słyszalne i do zabierania mocne-
go stanowiska broniącego interesów Polski. To głosy kształtujące opinię o Polsce, mówiące 
o tym, że Polska jest krajem bezpiecznym, jeżeli chodzi o mieszkanie tutaj, dobrze rozwijają-
cym się ekonomicznie, że jest krajem, który szanuje wszelkie przejawy demokracji, że jest 
krajem, do którego warto przyjechać, który warto zwiedzić. Bardzo mocno to podkreślamy, 
bo wizyty w Polsce praktycznie zawsze powodują ogromną zmianę oceny Polski przez oso-
by, które żyją na co dzień poza granicami kraju. Czasami zabierają oni głos na temat Polski, 
nie mając zasadniczo wiedzy ani pojęcia o tym, jak naprawdę wygląda Polska. Dotyczy to 
zarówno Polaków, którzy gdzieś tam żyjąc w Ameryce Południowej i Północnej jeszcze mają 
w pamięci Polskę swoich dziadków, pradziadków, którzy wyjeżdżali „za chlebem”, jak i ob-
cokrajowców, którzy patrzą często na Polskę przez pryzmat artykułów na pierwszych stro-
nach gazet opisujących różnego rodzaju sensacje, często nie mające żadnego związku z 
rzeczywistością. My apelujemy, żeby to właśnie Polonia, Polacy, czasami ci bardzo wpływo-
wi, zabierali głos, opowiadali o Polsce, mówili o tym, jaka ona jest. Prowadzimy w ten spo-
sób działania, które są w pewnym sensie dedykowane dla dyplomacji. Jest jeszcze w tym 
względzie dużo do zrobienia i powinniśmy wszyscy pracować nad tym, żeby te potencjał 
Polonii był jak najczęściej pożytkowany dla dobra Polski i Polaków. 

KS:  Większość społeczeństwa utożsamia sobie często właśnie działania pomoco-
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we przeważnie z działalnością rządową a często zapomina się, jak ważną rolę i jaką pra-
cę u podstaw pełni stowarzyszenie. Odbył Pan szereg spotkań i wiele rozmów z Polakami 
poza granicami kraju. Jakie są problemy naszych rodaków mieszkających poza ojczyzną i 
gdzie polskie środowiska potrzebują największego wsparcia? 

DPB: Tutaj niestety, podkreślam to niestety, odpowiedź na pytanie nie wymaga 
wielkiego zastanowienia, bo w ostatnich miesiącach na czoło wysunęła się Białoruś a Pola-
cy żyjący na Białorusi, lojalnie żyjący w tym systemie, nie wchodzący w konflikt z prawem, 
pewnie mający swoje marzenia funkcjonowania w kraju jak najbardziej demokratycznym, 
padli ofiarą tego wszystkiego, z czym świat ostatnio musi się mierzyć, patrząc na Białoruś. 
W areszcie śledczym już od wielu miesięcy przebywa pani Andżelika Borys, bardzo blisko z 
nami związana, będąca jednym z głównych partnerów różnego rodzaju interesujących 
projektów z zakresu kultury języka. Represjom poddano kilkoro innych osób będących 
dyrektorami, przedstawicielami szkół polskich sobotnio-niedzielnych. To powoduje, że 
Białoruś i Polacy na Białorusi stanowić powinni takie szczególne oczko w głowie. Tu nieste-
ty nie ma zbyt wiele miejsca dla organizacji pozarządowych. To społeczność międzynarodo-
wa nad tym debatuje, również ostatnimi czasy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, premie-
rzy rządu. Staramy się wesprzeć myślami, dobrym słowem, ale też i różnego rodzaju apela-
mi, które podejmujemy. Takie stanowisko przyjął Zarząd, Rada Krajowa Stowarzyszenia 
“Wspólnota Polska”, wiele organizacji polonijnych z nami współpracujących. Chociaż w ten 
sposób próbujemy pomóc. W Białymstoku funkcjonuje już od pewnego czasu przy Podla-
skim Oddziale Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” Centrum, gdzie Polacy przyjeżdżający z 
Białorusi chcący tutaj przebywać, chcąc uzyskać informację czy pomoc, mogą się zgłaszać. 
Ale to są tak naprawdę jedyne i dalece niewystarczające formy pomocy, dlatego bardzo 
mocno liczymy na to, że właśnie organizacjom międzynarodowym, społecznościom mię-
dzynarodowym, rządom uda się jak najszybciej porozumieć z władzami Białorusi, czy też w 
inny sposób wpłynąć na to, że nasi rodacy odzyskają wolność a ci, którzy chcą uczyć się 
języka ojczystego, przyjeżdżać do Polski, spotykać się tutaj ze swoimi rówieśnikami, nie 
będą z tego powodu ponosili jakichkolwiek konsekwencji. To oczywiście priorytet prioryte-
tów, jeżeli chodzi o pytanie dotyczące tego, gdzie Polakom żyje się najtrudniej. 

KS: Dziś wszyscy chyba dołączają do tego apelu. Wróćmy jeszcze do tematu edu-
kacji, bo to kluczowy priorytet działalności stowarzyszenia, przez który można oddziały-
wać na Polaków, na kulturę polską. Jak współcześnie inspirować do polskości poza grani-
cami kraju? 

DPB: Budując silną, atrakcyjną Polskę. Taka jest natura człowieka, że jeżeli widzi, że 
coś jest piękne, atrakcyjne, silne kulturowo i ekonomicznie to jest pożądane w sensie pew-
nego przyciągania. Człowiek chce się przyłączyć do tych, którzy są atrakcyjni. Jeżeli Polska 
będzie krajem atrakcyjnym, jeżeli będzie ciekawie tutaj przyjeżdżać, zakładać jakieś wspól-
ne biznesy, przedsięwzięcia, realizować studia, do czego bardzo mocno zachęcamy, pobie-
rać różnego rodzaju nauki, kursy, stypendia czy nawet zwiedzać, korzystając ze świetnej 
bazy hotelowej i doskonale funkcjonujących połączeń kolejowych, to to zachęci. Mamy 
Pendolino, mamy samoloty, lotniska, mamy już coraz lepsze drogi, co jeszcze do niedawna 
było nie do pomyślenia. Nie można już patrzeć na Polskę tak jak do niedawna, jeszcze 30 
lat temu. To był stereotyp negatywny. Więc jeżeli zbudujemy, a wydaje mi się, że jesteśmy 
na dobrej drodze, atrakcyjną Polskę, to będzie ona przyciągała. Młodzi ludzie będą chętniej 
się uczyli po to, żeby tu przyjechać, żeby nie mieć bariery komunikacyjnej, żeby spotkać się 
z rodzinami, móc z nimi rozmawiać, podejmować studia, które bardzo często są w sensie 
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merytorycznym na takim poziomie jak w wielu innych uczelniach w krajach, w których 
mieszkają a jednocześnie dużo tańsze. To jest najlepsza zachęta. Oczywiście oprócz tego 
powinny pójść normalne działania marketingowe. Tak to jest w dzisiejszym świecie, że to-
war trzeba sprzedawać, że towar musi być reklamowany i temu służyć powinny kampanie 
duże kampanie promocyjne. 

KS: Mówi Pan bardzo dużo o kampaniach, o tej marce. Taką marką stała się w 
ogóle sama “Wspólnota Polska”, ale też ta atrakcyjność przekłada się na budowanie sil-
nej polonijnej szkoły. Stowarzyszenie pełni taką chyba najważniejszą rolę i funkcję, wspie-
rając szkolnictwo różnymi innowacyjnymi projektami, jak chociażby „Razem dla eduka-
cji”. W wielu projektach to dzieci stają się autorami narzędzi edukacyjnych i później te 
narzędzia gdzieś są wykorzystywane w systemie szkolnictwa. Czy projekty podejmowane 
w ramach wsparcia ministerialnego, senackiego i innych dofinansowań mogą zmienić 
współczesną edukację i otworzyć szkoły na nowe rozwiązania?  

DPB: Zaczęliśmy 10 lat temu tę przygodę z pracą na rzecz podniesienia jakości po-
ziomu nauczania w szkołach polonijnych. Staraliśmy się poznać ich specyfikę i charakter. 
Temu służyły bardzo często spotkania z nauczycielami, ale też narzędzia, które wykorzysty-
wane są do tego typu działań, a więc ankiety, hospitacje lekcji, które nie były hospitacjami 
przełożonych oceniających, ale spotkaniami z klasami, z nauczycielami po to, żeby podej-
rzeć, popatrzeć. Wiele takich spotkań, takich wizyt odbyłem. Na ich bazie zaczęły powsta-
wać różnego rodzaju programy - studia metodyczne, kursy krótkoterminowe, długotermi-
nowe, ale zaczęły też powstawać projekty. Jednym z nich była Rodzina Polonijna - projekt 
łączący szkoły polonijne i polskie po to, żeby w ramach współpracy budować wiedzę na 
tematy czasami związane z polskością a czasami po prostu służące poznawaniu świata. 
Uważamy, że takie projekty będą przyczyniać się do podniesienia atrakcyjności szkół polo-
nijnych, ale też i będą wynosiły dużo dobrego do oferty szkół polskich. Bardzo wiele szkół 
wyraziło zainteresowanie tym projektem, weszło w szkolne partnerstwa. Zrealizowano nie-
samowitą liczbę różnego rodzaju projektów. Mamy nadzieję, że ten rok pandenamiczny, 
który ograniczył nasze działania, będzie ostatnim rokiem spowalniającym działania, że w 
tym roku po raz kolejny Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosi konkurs i będzie można reali-
zować tego typu przedsięwzięcia, żeby wpływać na atrakcyjność i poziom działania zarówno 
szkół polonijnych, jak i polskich.  

KS: Jakie najważniejsze wyzwania stoją przed Stowarzyszeniem? Co chcielibyście 
Państwo realizować w najbliższym czasie i jak wyobraża sobie Pan “Wspólnotę” za kolej-
ne trzydzieści lat? 

DPB: Takim istotnym wyzwaniem, jakie przed nami stoi jest dostosowywanie się do 
wymagań i priorytetów określonych przez instytucje państwa polskiego. My jesteśmy insty-
tucją służebną wobec Państwa i w pewnym sensie staramy się kształtować politykę państwa 
polskiego wobec Polonii, wobec Polaków. Mamy też swoje priorytety. Musimy wykazywać 
się bardzo dużą wrażliwością, ale też i umiejętnością dopasowania do kolejnych wyzwań. 
Kilka lat temu instytucją określającą politykę wobec Polonii było Ministerstwo Spraw Zagra-
nicznych. Potem na kilka lat Senat powrócił do swojej roli głównego organu wspierającego 
Polonię, ale też kształtującego to wsparcie. My możemy w ramach konkursów zgłaszać swo-
je pomysły w ramach pewnych priorytetów. Dla nas jest to każdorazowo duże wyzwanie - 
ułożenie tej polityki, tego wsparcia w taki sposób, żeby z jednej strony oddawała potrzeby 
naszych partnerów, beneficjentów a z drugiej strony była w wysokim stopniu realizacją 
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priorytetów instytucji Państwa Polskiego, które je określają. To szalenie ważne, żeby nie 
zatracić swojej tożsamości, żeby utrzymać  ją dla dobra Polonii i Polaków żyjących poza 
granicami kraju. Jak będzie wyglądało Stowarzyszenie “Wspólnota Polska” za trzydzieści lat 
- zobaczymy. 
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Syberyjskie kariery Polaków 
 
 
 
 

Konstanty Rudzki 
Łukasz Baranowski (Białystok) 
 
 
Spółka „Konstanty Rudzki i S-ka” była jednym z najbardziej znanych przedsię-

biorstw w Imperium Rosyjskim, budującym mosty na obszarach odległej Syberii i Dalekiego 
Wschodu. Dzięki konstrukcjom Rudzkiego spięto m. in. brzegi Wołgi, Amu-Darii, Newy, 
Amura, Ingody czy Bolszoj Ussurki. Uważa się, że co piąty most budowany pod koniec XIX 
wieku za Uralem był produkcji przedsiębiorstwa Rudzkiego. Most Chabarowski znajdujący 
się na trasie Kolei Transsyberyjskiej, mający długość 2590 metrów przez kilkadziesiąt lat był 
najdłuższym mostem Eurazji. Konstanty Rudzki należy do tych Polaków, którzy pozostawili 
trwały polski ślad w Imperium Rosyjskim a zwłaszcza na Syberii. 

Brzegi rzek od niepamiętnych czasów dzieliły ludzi. Do XIX wieku większość kon-
strukcji mostów była drewniana czy też kamienna. W połowie XIX wieku dzięki masowej 
produkcji stali i upowszechnieniu konstrukcji kratownicowych zaczęto budować mosty 
lekkie, dłuższe niż do tej pory, bardziej odporne na siły przyrody. Znaczący wkład w rozwój 
tej dziedziny architektury wnieśli Polacy. Konstanty Rudzki był jednym z najbardziej zna-
nych przedsiębiorców, podejmujących się budowy mostów we wschodniej części Europy i 
w Azji.  

Konstanty Rudzki urodził się w 1820 roku w Krakowie, ale wykształcenie zdobywał 
w Warszawie. Przez pewien czas pracował w warszawskiej Fabryce Żelaznej Banku Polskie-
go na Solcu. Następnie wyjechał do Francji, gdzie uczył się w Szkole Centralnej Sztuk i Rze-
miosł w Paryżu, której najsłynniejszym absolwentem był Gustaw Eiffel. Żeby doskonalić 
swoją wiedzę w dziedzinie obróbki metali i metalurgii, Rudzki podróżował także do Nie-
miec i Anglii. W tych właśnie krajach najprężniej rozwijał się wówczas przemysł. Zetknięcie 
z nowinkami technicznymi i nowymi rozwiązaniami, stawało się dla Rudzkiego silną inspira-
cją, by niektóre z wynalazków przenosić na polski grunt.  

Po powrocie do ojczyzny w 1858 roku Konstanty Rudzki zaczął pracę u Andrzeja 
Zamojskiego - potentata żeglugi wiślanej. Zamojski założył odlewnię, która miała produko-
wać na potrzeby przemysłu stoczniowego. Było to bardzo zaawansowane technologicznie 
przedsiębiorstwo, w którym znaczącą rolę odgrywały maszyny parowe. Fabryka wytwarza-
ła odlewy mosiężne i stalowe nie tylko na potrzeby żeglugi, ale również dla odbiorców 
detalicznych. Produkowano w niej między innymi części do maszyn czy odważniki. Nieste-
ty, Zamojski po klęsce powstania styczniowego wyemigrował, co zakończyło współpracę z 

Polacy światu 
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Rudzkim, który odtąd poszedł własną drogą.  
Jedną z gałęzi produkcji Zakładów Rudzkiego był sprzęt rolniczy. To właśnie z zakła-

dów Rudzkiego wyszła żniwiarka „Warszawianka”, jedno z najważniejszych osiągnięć pol-
skiej myśli technicznej XIX wieku. Z sukcesami była pokazywana na wystawie światowej w 
Filadelfii w 1876 roku. W latach 60. XIX wieku przedsiębiorstwo Rudzkiego zatrudniało 100 
pracowników. W ciągu dekady, dzięki znajdującym szeroki zbyt maszynom rolniczym, ale i 
częściom do maszyn włókienniczych, udało się podwoić załogę. 

Ważnym etapem w rozwoju przedsiębiorstwa był 1881 rok. Dzięki opanowaniu 
nowoczesnej metody odlewania rur wodociągowych i kanalizacyjnych przedsiębiorstwo 
Rudzkiego weszło w prace nad wodociągami warszawskimi. Doświadczenie zdobyte przy 
produkcji rur powstających na potrzeby wodociągów warszawskich zaowocowało kolejny-
mi sukcesami. Rury znalazły nabywców wśród spółek kolejowych, które budowały dworce. 
Właśnie wtedy Konstanty Rudzki zbliżył się do tematyki kolejowej i powstał w jego głowie 
kolejny pomysł o rozszerzeniu świadczonych usług i produkcji różnego rodzaju konstrukcji 
stalowych. Przedsiębiorstwo Rudzkiego rozpoczęło produkcję mostów. Dzięki dobrej orga-
nizacji i produkcji konstrukcji mostowych od projektu aż do postawienia gotowej budowli 
w miejscu docelowym, Konstanty Rudzki zyskał renomę w całym Imperium Rosyjskim. 
Ekspansja rosyjska na Daleki Wschód powodowała konieczność budowy wielu mostów, 
również mostów kolejowych. Była to doskonała okazja dla Konstantego Rudzkiego i jego 
przedsiębiorstwa. Polski konstruktor wykorzystał ją. Już pod koniec XIX wieku co piąty 
most budowany za Uralem był produkcji zakładów Rudzkiego.  

Podróż wykonanych mostów zaczynała się w głównych zakładach Rudzkiego w 
Mińsku Mazowieckim. Stąd mosty trafiały do Odessy. Następnie elementy były transporto-
wane drogą morską przez Kanał Sueski aż na Daleki Wschód. Na kolejnych etapach podró-
ży elementy mostów barkami transportowano w górę rzeki na miejsce docelowego monta-
żu.  

Konstanty Rudzki zmarł w 1899 roku, jednak jego przedsiębiorstwo rozwijało się 
przez kolejne dziesięciolecia.  

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zakłady Rudzkiego produkowały głów-
nie na rynek krajowy. Przygotowywano mosty, a jedną z ważniejszych realizacji był most w 
Maurzycach na rzece Słudwi. Był to pierwszy na świecie drogowy most spawany. Głównym 
jego atutem była lekkość konstrukcji przy jednoczesnym zachowaniu nośności.  

Rudzki jeszcze za swojego życia dał się poznać nie tylko jako zdolny inżynier i 
przedsiębiorca odnoszący sukcesy, ale też jako zaangażowany społecznik dbający o byt 
swoich pracowników. Pragnął wykształcić przyszłą kadrę techniczną dla swoich zakładów. 
Rozwijał opiekę socjalną i wprowadzał ją w swoich zakładach ubezpieczenia.  

Do dziś zachował się regulamin pracy zakładów Rudzkiego. Praca rozpoczynała się 
o godzinie 7.00 rano i trwała do godziny 16.00 z przerwą obiadową między godziną 11.00 a 
12.00. W soboty zaś pracę zaczynano o 7.00 a kończono o 13.00. Fabryka była zamknięta 
w niedzielę i w 14 dni świątecznych w ciągu roku. Po wypracowaniu rocznego stażu robot-
nik otrzymywał prawo do urlopu ustawowo określonego jako 7 dni, a po trzech latach 
pracy czas urlopu wzrastał do 15 dni. Robotnik mógł być zatrudniony na czas nieokreślony 
lub na czas określony do wykonania określonej pracy za z góry umówioną pensję. Każdy 
robotnik musiał być ubezpieczony na wypadek choroby w Kasie Chorych, od nieszczęśli-
wych wypadków w Zakładzie Ubezpieczenia od Wypadków oraz na wypadek bezrobocia. 
Ten trzeci przymus nie dotyczył robotników młodocianych. Robotnik młodociany w Zakła-
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dach Rudzkiego musiał mieć więcej niż 15 lat. Nie mógł jednak pracować przy wielu maszy-
nach. Chłopcy mogli przenosić tylko do 30 kg, a dziewczęta o 10 kg mniej. Młodociani pra-
cownicy byli zobowiązani do zdobywania wykształcenia. Miejscem ich nauki była szkoła 
fabryczna, którą zlokalizowano przy przeniesionych zakładach w Mińsku Mazowieckim. To 
właśnie nie tylko fabryka, ale i szkoła dawała możliwość rozwoju. Mińsk Mazowiecki skorzy-
stał na tym. Zakłady dawały zatrudnienie. Pracownicy, podróżując ze swoimi konstrukcjami, 
poznawali świat. Do czasu I wojny światowej robotnicy z konstrukcjami mostów docierali w 
najdalsze zakątki Imperium Rosyjskiego, w czasach II Rzeczypospolitej po nowo odrodzo-
nym państwie polskim, ale też i po krajach bałkańskich.  

Po I wojnie światowej Zakłady Rudzkiego znalazły się w innej rzeczywistości gospo-
darczej. Zamknął się dotychczasowy główny, chłonny rynek rosyjski. Przedsiębiorstwo mu-
siało poszukiwać zbytu w innych przestrzeniach geograficznych. Nauczone doświadczeniem 
swego założyciela szukało nowych możliwości produkcji. Lata 20. XX w. to początek rozwoju 
polskiej motoryzacji. To właśnie z fabryki „Rudzki i S-ka” wyjechały jedne z pierwszych pol-
skich samochodów. Samochód Ralf-Stetysz, bo to o nim mowa, swoją historię zaczynał 
jednak we Francji. W 1924 roku hrabia Stefan Tyszkiewicz rozpoczął tam produkcję samo-
chodu osobowego własnej konstrukcji. W następnym roku hrabia znalazł wspólników w 
Polsce. Towarzystwo Przemysłu Metalowego „Konstanty Rudzki i S-ka” produkowało pod-
wozie, zaś karoseria powstawała w lubelskich Zakładach Mechanicznych „Plage i Laśkie-
wicz”. Samochód Stetysz doskonale nadawał się na polskie warunki i na polskie trudne 
drogi. Miał wysokie zawieszenie - prześwit 30 cm i blokadę mechanizmu różnicowego. Ła-
two pokonywał nierówne i grząskie drogi, a tych w ówczesnej Polsce nie brakowało. Produ-
kowany był w dwóch wariantach. Model TA miał czterocylindrowy silnik o pojemności 1500 
cm sześciennych i moc 20 koni mechanicznych. Model TCSX dysponował sześciocylindro-
wym silnikiem o pojemności 2760 cm sześciennych, a mocą 42 koni mechanicznych. Obie 
te wersje napędzał amerykański silnik Continental. Oba modele chłodzone były płynem, 
miały czterobiegową skrzynię i napęd oczywiście na tylne koła. Samochody z pewnymi suk-
cesami wystartowały w rajdach m. in. w VII Międzynarodowym Rajdzie Automobilklubu 
Polski w 1928 roku, a na początku 1929 roku Stetysz wziął udział w VIII Rajdzie Monte Car-
lo. Samochód spisywał się dobrze. Minusem okazał się czynnik ludzki - jeden z mechaników 
zachorował, spowolniona w ten sposób załoga dotarła do Monte Carlo już po zamknięciu 
punktu kontrolnego.  

Po sukcesach w rajdach i po dobrej reklamie w prasie spływały liczne zamówienia, a 
kierowcy mogli cieszyć się z nowych maszyn. Niestety, samochód Ralf-Stetysz nie odniósł 
spodziewanego sukcesu przez pożar, który wybuchł w fabryce. W lutym 1929 roku spłonął 
cały zakład i 27 prawie gotowych i 6 całkowicie ukończonych samochodów. Mimo tego, że 
przedsiębiorstwo było ubezpieczone, akcjonariusze nie zgodzili się na jego odbudowę. W 
ten sposób przepadły marzenia o polskim samochodzie Ralf-Stetysz.  

Zakłady Rudzkiego szukały sukcesów nie tylko na polu motoryzacyjnym, ale również 
wśród innych nowych technologii. Jedną z ważniejszych realizacji, która wyszła z Zakładów 
Rudzkiego była transatlantycka centrala telegraficzna składająca się ze stacji nadawczej w 
Starych Babicach pod Warszawą i stacji odbiorczej w Grodzisku Mazowieckim. 10 masztów 
nadawczych stacji powstało z nitowanych kratownic stalowych o imponującej wysokości 
126,5 m. Do budowy użyto 1770 ton stali. Pełną eksploatację stacji rozpoczęto 1 październi-
ka, ale oficjalne uruchomienie odbyło się 17 listopada 1923 roku. Wtedy to Prezydent RP 
Stanisław Wojciechowski wymienił depesze z prezydentem Stanów Zjednoczonych Johnem 
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Calvinem Coolidgem Jr. Największa inwestycja radiokomunikacyjna w II Rzeczpospolitej 
zapewniała łączność przez Atlantyk. Nadajniki systemu Andersona produkcji Radio Corpora-
tion of America działały w systemie sygnału ciągłego. Sygnał nadawany był alfabetem Mor-
se’a. Realizacja tej inwestycji była niezwykłym sukcesem nie tylko technicznym, ale również 
piarowym. Pokazywało to odrodzoną Rzeczpospolitą jako państwo rozwijające się, któremu 
nieobce są nowinki techniczne. Koniec stacji wiąże się z działaniami zbrojnymi w okresie II 
wojny światowej. W 1945 roku wycofujący się z Warszawy Niemcy wysadzili wszystkie urzą-
dzenia i maszty nadajnika. 

II wojna światowa przyniosła nie tylko zniszczenia przedsięwzięć, ale również zakła-
dów Rudzkiego. Po II wojnie światowej majątek firmy został znacjonalizowany. Z przejętych 
zasobów 25 kwietnia 1945 roku powstały przedsiębiorstwa „Mostostal” oraz Zespół Robót 
Kesonowych. Ostateczne zlikwidowanie Towarzystwa Przemysłu Metalowego „Konstanty 
Rudzki i S-ka” nastąpiło w 1948 roku. Na gruzach zakładów w 1952 roku powstała Fabryka 
Urządzeń Dźwigowych Przedsiębiorstwo Państwowe Mińsk Mazowiecki.  

Po kolejnych zmianach we wrześniu 1995 roku spółka Fabryka Urządzeń Dźwigo-
wych została włączona do XII Narodowego Funduszu Inwestycyjnego, a pracownicy otrzy-
mali 15% akcji. Od tamtego czasu jeszcze kilkakrotnie zmieniał się inwestor, ale firma wciąż 
się rozwija, produkując m.in. konstrukcje stalowe, suwnice, żurawie, torowiska i części 
zamienne.  

Po założycielu firmy pozostała jedynie wzmianka w zakładce „Historia firmy” na 
oficjalnej stronie przedsiębiorstwa. 

 
 
 

Józef Adamowski 
dr Bogusław Kosel (Białystok) 
 
Jesteśmy w Zabłudowie, w miasteczku położonym na wschód od Białegostoku. To 

właśnie w tym miejscu rozpoczęło się życie Józefa Joachima Adamowskiego - lekarza, spi-
skowca, ale również polskiego przedsiębiorcy, który zasłynął ze swoich działań na Syberii. 
Na najstarszej zabłudowskiej nekropolii nie znalazłem niestety śladów po rodzinie Ada-
mowskich. Na cmentarzu, pomimo tego, że znajdują się tu nagrobki nawet z początku XIX, 
nie ma żadnej płyty z ich nazwiskiem.  

O pochodzeniu Józefa Joachima Adamowskiego nie wiemy zbyt wiele. Jego ojciec, 
również Józef, wywodził się z rodziny szlacheckiej, mieszkał w Zabłudowie wraz z małżonką 
i dziećmi. Piastował funkcję organisty w miejscowym kościele. Współczesny kościół zabłu-
dowski to niestety już nie ta sama świątynia. Kościół, w którym grywał Józef Adamowski 
(senior) był budowlą drewnianą, która na początku XIX wieku nie nadawała się już do użyt-
ku. W 1800 roku została przez władze pruskie zamknięta ze względu na zły stan techniczny. 
I od tego czasu, bez mała przez 40 lat, obrządki parafii rzymskokatolickiej odbywały się w 
zborze kalwińskim, który również znajdował się w Zabłudowie. Ten budynek nie dotrwał do 
czasów współczesnych. Działająca obecnie świątynia - kościół pw. Świętych Piotra i Pawła 
powstawał w latach 1805-1840. Niewątpliwie Józef Joachim Adamowskiego przychodził 
tutaj na msze. W Zabłudowie Józef Joachim Adamowski zdobył też swoje pierwsze wy-
kształcenie. Tutaj ukończył szkołę początkową. Następnie przeniósł się do Białegostoku, aby 
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tam kontynuować naukę w słynnym białostockim gimnazjum. Gimnazjum mieściło się 
wówczas na rogu dzisiejszych ulic Pałacowej i Warszawskiej, następnie w latach 40. XIX 
wieku zostało przeniesione w głąb ulicy Warszawskiej, gdzie ten budynek funkcjonuje do 
dzisiaj i nadal pełni funkcje edukacyjne - mieści się w nim obecnie VI Liceum Ogólnokształ-
cące.  

Józef Joachim Adamowski dalszą karierę rozwijał w Wilnie w Akademii Medyko-
Chirurgicznej. Cesarska Akademia Medyko-Chirurgiczna była uczelnią powstałą na podwali-
nach Uniwersytetu Wileńskiego. Uniwersytet Wileński po powstaniu listopadowym został 
zlikwidowany ukazem cara Mikołaja I z maja 1832 roku. Na bazie uniwersytetu Rosjanie 
stworzyli dwie uczelnie: Akademię Medyko-Chirurgiczną i Akademię Duchowną. Studia 
Józefa Joachima Adamowskiego przypadają na lata 1836-1841. Adamowski nie zdążył skoń-
czyć normalnego cyklu studiów, gdyż został oskarżony o uczestnictwo w tajnym spisku. 
Celem organizacji było uwolnienie więźniów politycznych związanych z ruchem Szymona 
Konarskiego. Konarski był polskim wojskowym, powstańcem, uczestnikiem powstania listo-
padowego, który po 1831 roku wyemigrował do Francji i Belgii, a następnie zdecydował się 
powrócić do kraju w 1835 roku po to, żeby kontynuować działania konspiracyjne przeciwko 
zaborcom. Jednym z ich głównych ośrodków jego działania było Wilno i studenci Akademii 
Medyko-Chirurgicznej. Spisek jednak został wykryty (tzw. spisek konarszczyków) a sam 
Szymon Konarski został uwięziony a następnie stracony. Wielu jego stronników uczestni-
czących w całej akcji zostało skazanych na wieloletnie uwięzienie.  

Józef Adamowski, angażując się w akcję pomocy tym więźniom i próbę ich uwolnie-
nia, sam naraził się na represje. W 1841 roku został skazany na 15 lat katorgi. To była do-
tkliwa kara, którą Adamowski odbywałby zapewne w jakiejś kopalni czy kamieniołomach. 
Prawdopodobnie ze względu na jego wykształcenie kara została zamieniona na przymuso-
wą służbę wojskową i tę służbę Adamowski odbywał w Zakładzie Inwalidów w Tomsku.  

Tomsk w czasach, kiedy przybył do niego Józef Adamowski, był bez wątpienia jed-
nym z największych skupisk diaspory polskiej składającej się z zesłańców i katorżników, i to 
jeszcze od czasów konfederacji barskiej. Społeczność polska była na tyle liczna, że w 1832 
roku wybudowano w Tomsku kościół i ta świątynia była bez wątpienia jednym z najistot-
niejszych centrów kulturalnych, ale również centrów pomocowych. Józef Adamowski po-
czątkowo służył w wojsku, ale pod koniec lat 40. XIX wieku zaczął również prowadzić prak-
tykę lekarską. Wprawdzie nie miał jeszcze formalnego wykształcenia, ale był obdarzony 
wielką empatią i talentem, czym zjednywał ludzi. Bez wątpienia potrzebowano na ówcze-
snej Syberii fachowców, więc mimo braków w wykształceniu mógł bez problemu wykony-
wać zawód lekarza. Jak pisał jeden z dziejopisarzy losów polskich zesłańców na Syberii Zyg-
munt Librowicz: „Ludzie przychodzili do niego jak do świętego obrazu”. Cytat ten oddaje, 
kim był Józef Adamowski w tym okresie. Librowicz pisze jeszcze: „Doktor Józef Adamowski 
rodem z Wilna, uczeń Akademii Wileńskiej wysłany w roku 1844 do Tomska służył w Inwa-
lidnej Komendzie żołnierzem. Piszą o nim z Tomska. Od lat 10, to jest od czasu jego przyby-
cia na Syberię, jest on prawdziwą opatrznością dla nas wszystkich nędzarzy w Tomsku i w 
okolicach. Biedni udają się do niego jak do cudownego obrazu. Nieodżałowana szkoda, że 
taki człowiek nie może oddać się wyłącznie swojej nauce, ma bowiem prawdziwy geniusz 
lekarski i najżywsze współczucie dla cierpień swoich bliźnich, bez względu na ich stan, wy-
znanie i narodowość. Przy chorym zupełnie zapomina o sobie. Poświęca mu cały swój czas, 
ani myśląc o wynagrodzeniu i nie troszcząc się o swoją zapłatę”.  

Z opisu Librowicza rysuje się prawdziwa postać jakby doktora Judyma, który, pozo-
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stając w trudnej sytuacji, bez wątpienia również materialnej, mimo wszystko świadczy po-
moc swoim bliźnim, będącym prawdopodobnie w jeszcze gorszym położeniu. To jest bar-
dzo wymowne. W Tomsku działa w tamtym czasie również inny Polak-społecznik Alfons 
Koziełł-Poklewski, kolejna z niezwykle zasłużonych postaci tej epoki. Można by podsumo-
wać, że na Syberii istnieją niejako trzy ogniska, które w jakiś sposób udzielają pomocy pol-
skim zesłańcom. Pierwszym z nich jest bez wątpienia Kościół Katolicki reprezentowany 
przez parafię tomską, następnie przedsiębiorstwa Koziełł-Poklewskiego oraz polscy lekarze, 
w tym Józef Adamowski. 

Jeżeli szukalibyśmy informacji na temat życia Józefa Adamowskiego jeszcze 15 lat 
temu, moglibyśmy poprzestać na tych kilku przytoczonych przeze mnie punktach biografii. 
Dziś wiemy jednak o wiele więcej. Ogromny wkład w poznanie historii Adamowskiego 
wniosła dr Jekaterina Tumanik z Nowosybirska, pracownik Rosyjskiej Akademii Nauk. Od-
kryła ona w Moskwie niezwykły zbiór archiwaliów, z którego wynikało, że Józef Adamowski, 
który był początkowo zesłany do Tomska, został amnestionowany, opuścił Syberię i wyje-
chał do Petersburga, gdzie dokończył swoje studia medyczne. Po studiach powrócił do 
Tomska, poświęcił się praktyce lekarskiej, ale zaczął przygotowania do założenia własnego 
przedsiębiorstwa. Zainteresował się przewozem ładunków drogą wodną. Dzisiaj, dzięki 
badaniom Jekateriny Tumanik, uznaje się Józefa Adamowskiego za jednego z pionierów 
żeglugi parowej na Obie.  

Publikacja Jekateriny Tumanik „Józef Adamowski i początki ruchu parostatkami w 
zachodniej Syberii w połowie XIX wieku” ukazała się już prawie 10 lat temu, ale jest to jak 
dotąd najlepsza biografia Józefa Adamowskiego. Autorka szczegółowo opisuje mało znany 
wątek życia Adamowskiego, czyli pracę nad żeglugą parową na rzekach Syberii. Książka 
ukazała się tylko w języku rosyjskim. Jej znaczną część stanowią materiały źródłowe, które 
bezpośrednio wiążą się z działalnością Józefa Adamowskiego.  

Jak wiemy z dalszej biografii Adamowskiego, przedsiębiorstwo nie zdążyło się nie-
stety w pełni rozwinąć. Józef Adamowski otrzymał co prawda w 1860 roku koncesję na 
prowadzenie żeglugi na dopływach Obu i wszedł w spółkę. Posiadał także stosowny kapitał 
i zamówił statki potrzebne do tej żeglugi. Z planów jednak nic nie wyszło. W 1862 roku, 
przemierzając okolice Tomska, Józef Adamowski w nieznanych okolicznościach stracił życie. 
Jego idea uległa przerwaniu. Mimo to można go uważać za pioniera żeglugi po Obie. 

Józef Joachim Adamowski jest postacią na wskroś niezwykłą. Zesłaniec, który za 
działalność patriotyczną trafia na odległe obszary syberyjskie, gdzie jest represjonowany, 
służąc przymusowo w wojsku, podejmuje praktykę lekarską, pomaga potrzebującym, a 
jednocześnie szuka pomysłów na rozwój własnego przedsiębiorstwa. To jedna z bardziej 
intrygujących postaci pochodzących z Zabłudowa, która powinna znaleźć swoje upamięt-
nienie w tym mieście. Wiedza o losach rodziny Adamowskich jest tam współcześnie raczej 
niewielka. Mieszkańcy Zabłudowa powinni być dumni ze swojego rodaka, który 150 lat 
temu potrafił przezwyciężyć różne przeszkody i na odległej Syberii trwale zaznaczył swoją 
obecność.
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Alfons Koziełł-Poklewski 
dr Bogusław Kosel (Białystok) 
 
„Największą przyjemnością tego ludu jest pijaństwo. Innymi słowy zapomnienie. 

Biedni ludzie muszą marzyć, aby czuć się szczęśliwymi”. Tymi słowy w 1839 roku francuski 
pisarz i podróżnik Astolphe Louis Léonor markiz de Custine podsumował jedną z narodo-
wych przywar Rosjan. Custine zapewne zdawał sobie sprawę, że przemysł alkoholowy w 
Rosji stanowił jedną z prężniej rozwijających się dziedzin gospodarki, a przez to był objęty 
państwowym dozorem. Podobne obserwacje poczynił także ambitny polski urzędnik Alfons 
Koziełł-Poklewski, awansujący konsekwentnie w rosyjskiej administracji skarbowej. Nieco 
ponad 10 lat później Poklewski opuścił na zawsze służbę państwową, aby zostać jednym z 
najbardziej znanych i zamożnych przedsiębiorców Rosji - jak mawiali mu współcześni - wód-
czanym królem Uralu.  

Poniższy tekst dotyczący Alfonsa Koziełł-Poklewskiego stanowi pretekst do dyskusji 
na temat kryteriów, którymi się kierujemy, uznając kogoś za bohatera narodowego. System 
oświatowy kształtuje powszechne przekonanie, że za polskiego bohatera narodowego uzna-
je się najczęściej dowódcę wojskowego, działacza politycznego, społecznika czy literata, 
który poprzez swoją działalność na rzecz języka polskiego, kultury polskiej czy idei Polski 
jako państwa zasłynął na arenie dziejowej spektakularnym czynem patriotycznym, wymaga-
jącym nieraz poświęcenia życia. Chciałbym spojrzeć na tę sprawę z innej perspektywy i po-
kazać postaci z historii Polski, które poprzez swoje działania, codzienną uporczywą pracę, 
czasami w trudnych i niesprzyjających warunkach politycznych i materialnych, dawały wyraz 
pewnej idei rozumianej przez nich jako świadectwo polskości.  

Dlaczego Alfons Koziełł-Poklewski? To postać współcześnie prawie w Polsce niezna-
na. Koziełł-Poklewskiego nie znajdziemy w polskich podręcznikach historii. Można zadać 
sobie w tym miejscu pytanie, czy powodem tego stanu jest jego wieloletnia służba dla admi-
nistracji rosyjskiej? Czy może uznano jego zamiłowania do pieniędzy jako niewychowawcze? 
A może po prostu jakieś inne złożenie losu zadecydowało o tym, że ta postać nie jest szerzej 
znana? Z pewnością warto się zainteresować biografią urzędnika, który w pewnym momen-
cie swojego życia doszedł do wniosku, że służba dla cara rosyjskiego i jego administracji nie 
jest najbardziej trafnym rozwiązaniem. Doświadczenia, które zdobył przez kilkadziesiąt lat 
funkcjonowania w systemie państwowym stały się dla niego odskocznią do zrobienia niesa-
mowitej i błyskotliwej kariery finansowej.  

Alfons Koziełł-Poklewski urodził się w miejscu tuzinkowym - na peryferiach I Rzeczy-
pospolitej, ale już w okresie rozbiorów. Obwód witebski (dzisiaj na Białorusi) był miejscem, 
które nie należało do żadnych centrów kulturowych czy ekonomicznych. Te peryferia, były 
odcięte od wyraźnych wpływów państwa rosyjskiego, ale i od państwa polskiego przed roz-
biorami również. Alfons Koziełł-Poklewski rozpoczął naukę w Połocku. Ukończył tam gimna-
zjum. Dalsze kształcenie rozpoczął na Uniwersytecie Wileńskim. Lata studiów przypadły na 
czas bardzo burzliwy pod względem politycznym. Na życie Alfonsa Koziełł-Poklewskiego 
wpływ miała wielka historia. Wybuch powstania listopadowego 1831 roku przekreślił szansę 
na dalsze studia i zmusił do rozpoczęcia pracy. Aktywność zawodowa związana jest od sa-
mego początku z administracją Imperium Rosyjskiego. Los rzuca Alfonsa Koziełł-
Poklewskiego początkowo do Petersburga, później do mniejszych miejscowości a potem 
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coraz dalej na wschód. Jego najbardziej błyskotliwa kariera rozpoczęła się dopiero na prze-
łomie lat 30. i 40. XIX wieku, kiedy podjął świadomą decyzję, aby dalszą karierę i swoje losy 
związać z obszarem zachodniej Syberii. Jej olbrzymi potencjał gospodarczy, do którego ce-
sarstwo rosyjskie dopiero zaczyna sięgać pełnymi garściami, stał się trampoliną rozwoju 
Alfonsa Koziełł-Poklewskiego. Poklewski stosunkowo szybko został liczącym się przedsię-
biorcą na zachodniej Syberii i bez wątpienia jednym z najbardziej dynamicznych, umieją-
cych się zaadaptować do zmiennych warunków gospodarczych.  

Koziełł-Poklewski od samego początku swojego funkcjonowania w administracji 
rosyjskiej, związany był z administracją skarbową, czyli z podatkami. Obserwował różnego 
typu przedsiębiorców rosyjskich, kupców czy producentów, widząc jednocześnie, jaki 
wpływ na ich położenie mają koniunktura i podatki. Doszedł do wniosku, że największy zysk 
rodzi się na styku dwóch sektorów, sektora prywatnego i sektora państwowego, a pieniądz 
jest tym większy, im większe jest zapotrzebowanie tych dwóch podmiotów. W czasach, w 
których żył Koziełł-Poklewski, to zapotrzebowanie było ogromne. Wiązało się bezpośrednio 
z ekspansją państwa rosyjskiego na wschód. Stopniowy podbój przedgórza Uralu, Uralu i 
zachodniej Syberii, militarny i kulturowy, stał się początkiem bezwzględnej ekspansji ekono-
micznej tych ziem, zasobnych w różnego typu surowce mineralne, ale również w obszary 
rolnicze. Wbrew pozorom obszar zachodniej Syberii jest dosyć żyzny, dzięki czemu państwu 
rosyjskiemu udawało się pozyskiwać stamtąd znaczne ilości pożywienia.  

Jaką rolę odgrywa w tym wszystkim Alfons Koziełł-Poklewski? Przez całą swoją ka-
rierę urzędniczą trwającą blisko 20 lat styka się z podatkami i obserwuje, jak funkcjonuje 
system pobierania danin państwowych. Widzi obszary, które mają potencjał i dochodzi do 
wniosku, że funkcjonowanie tego systemu ekonomicznego zachodniej Syberii utrudnia brak 
sprawnego transportu. Transport, który odbywa się drogą lądową, musi uwzględnić wszyst-
kie ograniczenia związane z porami roku, ze stanem dróg. To w znacznym stopniu podwyż-
sza koszty produkcji i produktów. I właśnie w tej kwestii Koziełł-Poklewski rozpoczyna pio-
nierskie działania. Jeszcze pracując w kancelarii gubernatora tomskiego, rozpoczyna swoją 
przygodę z biznesem, kupując w 1846 roku pierwszy statek transportowy, który rozpoczyna 
regularną żeglugę po Obie. To przedsiębiorstwo przynosi pierwsze poważne zyski, potwier-
dzając tezę, że to dzięki umiejętnemu zaangażowaniu i modernizacji dotychczasowych roz-
wiązań, można zdobywać znaczne środki finansowe. Od tego momentu Koziełł-Poklewski 
żegna się stopniowo ze służbą dla administracji rosyjskiej i w całości poświęca się rozwojowi 
biznesu. Odtąd kieruje swoje działania i energię w stronę gorzelnictwa. 

W 1869 roku kupuje podupadającą wytwórnię alkoholu w niewielkiej miejscowości 
Talica na Uralu i od tego momentu rozpoczyna inwestowanie w sektor gorzelniany. Są to 
początkowo dzierżawy mniejszych zakładów, a potem ich stopniowe nabywanie. W skład 
majątku w Talicy wchodzą różnego typu przedsiębiorstwa towarzyszące: młyny, składy zbo-
żowe i oczywiście ziemia dająca pewien potencjał produkcyjny. To wszystko prowadzi w 
przeciągu dekady do budowy ogromnego systemu zależności pomiędzy większymi i mniej-
szymi przedsiębiorstwami produkującymi alkohol na Uralu. To z tym faktem wiąże się wła-
śnie przydomek „wódczany król”. W końcu lat 70. XIX wieku większość produkcji alkoholu i 
jego dystrybucji na obszarze okołouralskim znajdowała się w rękach Alfonsa Koziełł-
Poklewskiego. To był potentat, z którym trzeba się było liczyć. I liczyły się z nim zarówno 
władze carskie, jak i konkurencja. Ale też ten potencjał, umiejętnie skierowany, pozwalał na 
niesamowite działania.  
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Środki pieniężne, ale też, jak powiedzielibyśmy dzisiaj „know how”, zgromadzone 
przez Koziełł-Poklewskiego były bardzo umiejętnie pomnażane. Część z funduszy, które 
pozyskiwał ze swoich przedsiębiorstw, inwestował w rozwój innych obszarów gospodarki. 
Można tu chociażby przywołać przemysł wydobywczy związany z pozyskiwaniem kamieni 
szlachetnych z kopalni na obszarze przedgórza Uralu, jak również kolej. Kolej stała się 
„konikiem” Koziełł-Poklewskiego. Już w latach 80. XIX wieku, kiedy zaczęło się łączenie 
europejskiej części Rosji z Syberią i Dalekim Wschodem za pomocą kolei żelaznej Koziełł-
Poklewski inwestował również w różne odcinki drogi żelaznej.  

Biografia Alfonsa Koziełł-Poklewskiego byłaby absolutnie niepełna, gdybyśmy nie 
powiedzieli o jego działalności społecznej. To stanowiło ogromny wyraz jego patriotyzmu, 
ale też takiego myślenia pozabiznesowego. Dzisiaj nazwalibyśmy jego postawę społeczną 
odpowiedzialnością biznesu. Szczytowy rozwój kariery biznesowej Koziełł-Poklewskiego 
przypada na okres popowstaniowy, na lata 60-80. XIX wieku. To czas, kiedy obszar, na któ-
rym działa Koziełł-Poklewski, czyli przedgórze Uralu, jak również zachodnia Syberia, zapeł-
niają się polskimi zesłańcami. Zesłańcami politycznymi, którzy w wyniku uczestnictwa w 
powstaniu styczniowym są represjonowani i osiedlani na tym obszarze. Alfons Koziełł-
Poklewski odnajduje się bardzo szybko w tej sytuacji, zatrudniając Polaków w swoich przed-
siębiorstwach, wykupując ich bardzo często z katorgi, z miejsc odosobnienia. Z jednej stro-
ny wzmacnia potencjał swoich przedsiębiorstw, a z drugiej strony robi coś szczególnego dla 
represjonowanych Polaków. Jednym z jego obszarów działania była też praca socjalna i 
pomoc związana z rozwojem szkół, przedszkoli, żłobków, jadłodajni, które powstawały przy 
przedsiębiorstwach. Bylibyśmy nieuczciwi, gdybyśmy nie powiedzieli o jeszcze jednym ob-
szarze działalności Koziełł - Poklewskiego. Koziełł-Poklewski był głównym inicjatorem, ale 
również fundatorem 5 syberyjskich kościołów. Dzięki wsparciu Alfonsa Koziełł-
Poklewskiego powstały, bądź rozwinęły się świątynie w Permie, Jekaterynburgu, Tomsku, 
Omsku i Tobolsku. Do dzisiaj stanowią bardzo cenne przykłady architektury tego okresu, 
architektury rzymsko-katolickiej, jakże nietypowej dla obszaru Rosji.  

Dlaczego Alfons Koziełł-Poklewski powinien być uznawany moim zdaniem za pol-
skiego bohatera narodowego, a jego biografia promowana? Był to człowiek, który, wyko-
rzystując system, pewne ramy, w których żył i działał, potrafił zachować polską ideę naro-
dową. Dawał Polakom za zesłaniu materialną pomoc i wsparcie. Jednocześnie, wykorzystu-
jąc swoją przewagę wynikającą z doświadczenia życiowego i wykształcenia, zdobywał i 
pomnażał kapitał. To nowe oblicze patriotyzmu, łączące romantyczne i pozytywistyczne 
tradycje. Nawet obecnie, odnosząc się do postawy Koziełł-Poklewskiego, moglibyśmy zna-
leźć cenne inspiracje do działania i rozwijania współczesnego wymiaru patriotyzmu. To 
propozycja podejścia nieromantycznego, tak bardzo wpisanego w naszą wyobraźnię naro-
dową. Koziełł - Poklewski, odwołujący się do codziennej pracy, do codziennego wkładu w 
rozwój potencjału zarówno osobistego, jak i potencjału narodowego jest przykładem na to, 
że działania pragmatyczne, mało spektakularne w ujęciu historiozoficznym są potrzebne 
każdemu narodowi, aby go ocalić przed obcą dominacji. 
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Polscy giganci nauki, którzy zmienili świat:  
 
 

Albert Sabin 
Bogusław Kosel (Białystok) 
 
Spotykamy się po raz kolejny na spotkaniu poświęconemu wielkiej postaci. Dotych-

czas mieliśmy okazję śledzić syberyjskie kariery Polaków, szukaliśmy jednostek wybitnych, 
które na dalekim rosyjskim wschodzie budowały swoją karierę ekonomiczną czy naukową. 
Dzisiaj podążymy w przeciwnym kierunku, na drugą stronę Oceanu, do Stanów Zjednoczo-
nych, gdzie przez większość swojego życia żył i tworzył, pochodzący z Białegostoku lekarz 
Albert Sabin, a właściwie Abraham Saperstein, bo pod takim nazwiskiem przyszedł na świat 
w Białymstoku w 1906 roku. Od niedawna jest też w Białymstoku ulica Alberta Sabina. W 
lutym 2021 roku Rada Miejska Białegostoku przyjęła decyzję o nazwaniu jednej z ulic na 
białostockim osiedlu Skorupy imieniem tego zacnego patrona. Jeżeli mielibyśmy sobie za-
dać pytanie i jednym zdaniem odpowiedzieć, kim jest Albert Sabin i co zawdzięcza mu ludz-
kość, powinnyśmy powiedzieć, że jest wynalazcą pierwszej skutecznej szczepionki przeciw-
ko wirusowi polio, wywołującemu chorobę Heinego-Medina. 

Żeby zrozumieć skalę i rangę osiągnięcia Alberta Sabina w kontekście zwalczania 
choroby Heinego Medina, warto by było poznać, czym jest ta choroba. To wirusowa choro-
ba zakaźna, która towarzyszyła ludzkości od jej zarania. Zewnętrzne objawy choroby Heine-
go Medina to charakterystyczne zniekształcenia kończyn dolnych, powodujące problemy z 
poruszaniem się. Ta choroba ma wiele odsłon. Wirus, wnikając do ciała człowieka, przede 
wszystkim dziecka, uszkadza elementy rdzenia kręgowego, doprowadzając do częściowego 
paraliżu, a w ciężkich przypadkach nawet do śmierci. Już w Starożytnym Egipcie utrwalone 
zostały charakterystyczne wizerunki osób ze zniekształconymi kończynami dolnymi poru-
szającymi się w oparciu o laskę. Aż do końca XVIII w. ta choroba nie posiadała swojego opi-
su klinicznego! Dopiero w 1790 roku brytyjski pediatra Michael Underwood dokonał opisu 
zewnętrznych symptomów, którą nazwał wówczas osłabieniem kończyn dolnych. Ponad 50 
lat później w 1840 roku badania nad tą chorobą pogłębił niemiecki ortopeda Jakub Heine, 
opisując szczegółowo zniekształcenia wchodzące w spektrum tej choroby, cały czas nie 
wiedząc, co ją wywołuje. Kolejne 50 lat później w 1890 roku pojawiła się bardzo ważna 
praca szwedzkiego lekarza Oskara Karla Medina, który opisał cały przebieg tej choroby i 
zaznaczył również, że ma ona charakter epidemiczny. Przełom XVIII i XIX wieku to jest rów-
nież czas rewolucyjnych odkryć, rozpoczyna się także kariera nowej dyscypliny - wirusologii. 
Stopniowo za pomocą różnych eksperymentów drogą eliminacji udaje się ustalić równole-
gle w kilku miejscach na świecie, że podstawową przyczyną zachorowań na poliomyelitis 
jest nie bakteria, jak wcześniej podejrzewano, a właśnie wirus. W 1909 roku badania po-
twierdzające tę naturę choroby publikuje kilka osób na świecie. Najsłynniejszą z nich jest 
Karl Landsteiner, to jest ten sam, który 1930 roku otrzymał nagrodę Nobla za ustalenie 
grup krwi. Na początku XX wieku mamy już pełen obraz przebiegu choroby, wiadomo już, 
co leży u jej podłoża, jakie są zewnętrzne symptomy, jak ta choroba się przenosi. Brano 
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kilka dróg pod uwagę i przez całe dziesiątki lat pokutowała wersja, że choroba Heinego 
Medina przenosi się drogą kropelkową, przez drogi oddechowe. Temu się udało zaprzeczyć 
stosunkowo późno i tutaj swój wkład miał Albert Sabin, który jednoznacznie potwierdził, że 
droga zakażenia wiedzie per os, jak się mówi w świecie medycznym, czyli przez usta. To jest 
jedna z chorób brudnych rąk, tak w skrócie można to określić, dlatego, że za przenoszenie 
się wirusa odpowiadają ludzkie fekalia. O ile do początku XX wieku choroba Heinego Medi-
na, chociaż znana na kartach opracowań medycznych nie stanowiła problemu społecznego, 
to już na przełomie XIX i XX wieku odnotowywane są stosunkowo duże skupiska osób cho-
rujących w wyniku zarażenia wirusem polio. Koncentracje wystąpień przypadków choroby 
notowane są przede wszystkim w Europie, ale również w Stanach Zjednoczonych i na Bli-
skim Wschodzie. 

Te badania, o których Państwu wspominałem, chociaż pomogły ustalić bezpośred-
nią przyczynę zachorowań na chorobę Heinego Medina, nie rozwikłały sprawy, bo samo 
znalezienie przyczyny nie dało rozwiązania. Trzeba sobie powiedzieć jasno, że nawet współ-
cześnie choroba Heinego Medina uznawana jest za chorobę nieuleczalną, jej skutki są w 
organizmie ludzkim nieodwracalne, natomiast jedyną skuteczną metodą jej zwalczania jest 
masowość szczepień. Szczepień, które eliminują tego wirusa ze skupisk ludzkich, dzięki 
czemu nie dochodzi do rozwoju tej choroby na szerszą skalę. Sam pomysł na szczepienie 
jako metodę walki z chorobami jest znacznie starszy niż XX wiek. Pierwszą szczepionkę, jaka 
została praktycznie zastosowana wykonano w Wielkiej Brytanii pod koniec XVIII wieku. 
Angielski lekarz Edward Jenner, obserwując masowe zachorowania na czarną ospę, zarów-
no w czasach sobie współczesnych, jak i wcześniej, poszukiwał rozwiązania tego problemu. 
Edward Jenner zaobserwował, że osoby, które pracują z krowami, które chorują na nieco 
inny wariant ospy tzw. ospę krowią, znacznie lżej przechodzą ospę właściwą. Ta myśl rozwi-
nęła się w jego praktyce, że ktoś narażony na patogen, lżej przechodzi chorobę właściwą. 
Może zatem zarazić pacjenta sztucznie jakimś lżejszym wariantem choroby i sprawdzić, co 
się stanie? Takiego eksperymentu dokonano na dziecku, któremu Edwaed Janner wszczepił 
podskórnie ropę z zakażoną ospą krowią. Wywołana w ten sposób choroba miała lżejszy 
przebieg niż w przypadku ospy właściwej. Podejmując potem próbę wszczepienia patogenu 
ospy właściwej, okazało się nagle, że ta sama osoba nie choruje. Było to rewolucyjne osią-
gnięcie, które pozwoliło zacząć prace nad szczepieniami. Dzisiaj to jest temat bardzo kon-
trowersyjny, bardzo aktualny, mierzymy się z nim na co dzień w kontekście pandemii Covid-
19. Natomiast trzeba sobie powiedzieć szczerze, że w historii ludzkości masowe akcje szcze-
pienne prowadzone od XVIII wieku wielokrotnie ludzkość ratowały przed zagładą, a jeżeli 
nie przed zagładą to przed zdziesiątkowaniem. Do okresu powojennego, do czasu badań 
prowadzonych przez Alberta Sabina, wszystkie szczepionki był podawane metodą iniekcji 
czy to domięśniowo, czy podskórnie. On, ze względu na istotę choroby, czyli Heinego Medi-
na, zastosował innowacyjnie drogę doustną, dzięki czemu łatwo było dystrybuować te 
szczepionki i łatwo je podawać zwłaszcza dzieciom, co miało kapitalne znaczenie. 

Przywołałem Państwu w najważniejszych punktach kontekst, jak zaczęła się droga 
naukowa i praca Alberta Sabina, natomiast winny jestem również nakreślenie sylwetki bo-
hatera, o którym dzisiaj opowiadam. 

Albert Sabin urodził się w Białymstoku w 1906 roku, w tradycyjnej rodzinie żydow-
skiej. Wówczas było to jeszcze Imperium Rosyjskie,. Wiemy, że po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości w 1921 roku rodzina Spersteinów zdecydowała się na wyjazd z Polski w po-
szukiwaniu lepszego bytu. Rodzina Sapersteinów statkiem dotarła do Stanów Zjednoczo-
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nych i tam zaczęła nowe życie. Po naturalizacji Abraham Saperstein otrzymał tożsamość 
Albert Bruce Sabin. Bez wątpienia łatwiej było mu się poruszać w świecie anglosaskim z 
takim imieniem i nazwiskiem. Po ukończeniu szkoły średniej w stanie New Jersey rozpoczął 
studia początkowo związane ze stomatologią i chirurgią, a równolegle studia nad mikrobio-
logią. W okresie międzywojennym ujawnia się bardzo silnie talent badawczy Alberta Sabi-
na, dzięki czemu zostaje stypendystą licznych funduszy i może rozwijać swoje badania nau-
kowe zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak również w Wielkiej Brytanii. Wybuch II wojny 
światowej zastaje go na posadzie lekarza pediatry, natomiast zostaje wciągnięty do korpu-
su medycznego w armii USA. Pracuje nie tylko mierząc się z codziennymi problemami pa-
cjentów, ale również rozwija badania naukowe w kontekście wynalezienia szczepionki prze-
ciwko japońskiemu zapaleniu mózgu, które występuje endemicznie na obszarze Dalekiego 
Wschodu. Po II wojnie światowej kariera Alberta Sabina skupiona jest niemal wyłącznie na 
pracach związanych ze szczepieniami. W latach 50. XX wieku bardzo intensywnie tematami 
polio, chorobą Heinego Medina zajmuje się też inny naukowiec Jonas Salk, który ekspery-
mentuje za pomocą wstrzyknięć, podając martwego wirusa. Te badania Salka, chociaż ab-
solutnie pionierskie i skuteczne, pozostawiają jeszcze sporo do życzenia. Nadal nie udaje się 
wyeliminować tej pierwszej formy zakażenia wirusem polio, czyli formy jelitowej. Albert 
Sabin prowadzi bardzo szczegółowe badania, w których udowadnia, że z tej postaci jelito-
wej wirus przenika do układu nerwowego i tam może się rozwinąć i prowadzić do degene-
racji, której następstwem jest paraliż. Zaczyna pracować nad szczepionką, która będzie 
operowała na zupełnie innej zasadzie. Nie będzie to już uśmiercony wirus, a wręcz przeciw-
nie żywy, lecz poddany pewnej mutacji. Testuje szczepionkę doustną początkowo na oto-
czeniu swoich współpracowników i swojej rodziny, dochodząc do bardzo pozytywnych 
rezultatów pod koniec lat 50 . XX w. Szczepionka Sabina zostaje zarejestrowana w 1960 
roku i równolegle ze szczepionką Salka jest stosowana na stosunkowo niedużą skalę na 
obszarze Stanów Zjednoczonych. Dzięki samym zabiegom Alberta Sabina udaje się przeko-
nać Nikitę Chruszczowa I sekretarza KC Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego, żeby to 
właśnie na obszarze Związku Sowieckiego spróbować akcji szczepiennej. Proszę sobie wy-
obrazić, że ta szczepionka działa i zaczyna odnosić duże sukcesy; polio stopniowo jest elimi-
nowane jako problem społeczny. To jest ten moment, który zapewnia Albertowi Sabinowi 
światową sławę. W kontekście tego wynalazku i tego, co się też współcześnie dzieje w sek-
torze medycznym jest to moment bardzo niezwykły z punktu widzenia naukowca. Albert 
Sabin stwierdza, że nie opatentuje wyników swoich badań, że te badania będą miały formę 
otwartą i nazywa swoją szczepionkę DAREM DLA DZIECI ŚWIATA. To, co robi Albert Sabin, 
ma bardzo wiele aspektów szlachetności, takiego ludzkiego działania, mówię tutaj przede 
wszystkim o współpracy amerykańsko-kubańskiej na stopie medycznej. Albert Sabin na 
przełomie lat 60.-70. XX wieku bardzo intensywnie zabiegał, aby amerykańscy lekarze mogli 
w jakiś sposób funkcjonować w świecie kubańskim i tam też prowadzić swoje badania i po 
prostu zmierzać w kierunku wyeliminowania pewnych chorób, które na tym obszarze wy-
stępowały. 

Ten wynalazek, o którym Państwu opowiadałem, bez wątpienia zapewnił Albertowi 
Sabinowi sławę. Dzięki swojemu działaniu i swoim badaniom ocalił ogromne rzesze osób, 
aż trudno sobie wyobrazić, jak liczne. To wszystko z osobistego punktu rozwoju, kariery 
naukowej miało ogromne znaczenie. Dało mu możliwość wizytowania różnego rodzaju 
ośrodków naukowych na całym świecie, jak również pracy w takim bardzo prestiżowym 
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miejscu w Instytucie Weizmanna w Izraelu, którym przewodził w latach 1969 – 1972, gdzie 
mógł rozwijać swoją wiedzę i pogłębiać badania nad chorobami zakaźnymi.  

Chciałbym jeszcze wrzucić ziarenko niepewności w tej całej opowieści. Ziarenko 
związane z rodzinnym miastem, z którego pochodził Albert Sabin, które przez dziesiątki lat 
nie potrafiło sobie z legendą tego człowieka poradzić. Wydaje mi się, że poza Uniwersyte-
tem Medycznym, wcześniej Akademią Medyczną, gdzie wiedza na temat osiągnięć Sabina 
bez wątpienia była przekazywana dalej, to chyba jedyną osobą, która zabiegała aktywnie, 
żeby jakieś upamiętnienie Alberta Sabina w mieście powstało był pan Tomasz Wiśniewski, 
badacz kultury żydowskiej i dziennikarz, który doprowadził wraz z grupą aktywistów wła-
śnie do tego, o czym mówiłem Państwu na początku, że w lutym 2021 r. w Białymstoku 
jednej z ulic nadano imię Alberta Sabina. Jakoś tak się składa w tych naszych wykładach w 
ostatnim czasie, że niemalże wszyscy bohaterowie tych spotkań są postaciami zapomniany-
mi. To ludzie, którzy odnieśli sukces czasami na dużą skalę, a w swoich rodzinnych miejsco-
wościach są zupełnie nieznani. A to dziwi dlatego, że trudno jest szukać bardziej wyraźnego 
przykładu skutecznego naukowca z Białegostoku niż Albert Sabin. 

 
 

Józef Kosacki 
Bogusław Kosel (Białystok) 
 
Józef Kosacki to konstruktor, inżynier, wynalazca, elektronik, za którego sprawą w 

1942 roku na niwie światowej nauki pojawił się, stosowany na szeroką skalę, pierwszy wy-
krywacz metalu zwany w terminologii wojskowej Polish Mine Detector. To urządzenie dziś 
zupełnie powszechne, stosowane w wielu dziedzinach życia nie tylko w wojsku, pojawiło się 
za sprawą człowieka pochodzącego z Łap na Podlasiu. Biografia Józefa Kosackiego rozpo-
czyna się w 1909 roku w Łapach. Rodzi się w rodzinie kolejarza. Jak to już bywa w tym za-
wodzie, rodzina Kosackich nie mieszkała zbyt długo w Łapach i została przeniesiona w inne 
miejsce w kraju. Kosaccy trafili do Częstochowy i to tam w 1928 r. Józef Kosacki skończył 
gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza, a następnie podjął studia na Politechnice Warszaw-
skiej. Tutaj też rozpoczną się pierwsze eksperymenty Józefa Kosackiego. To właśnie tam 
młody konstruktor zacznie prace nad wynalazkiem, który dane mu będzie dokończyć dopie-
ro w trakcie II wojny światowej. To jest też ciekawe, że ten młody adept elektroniki już w 
latach 30. XX wieku zaczyna publikować w popularnym, ilustrowanym tygodniku "Radio". 
Tam właśnie pojawiły się w 1931 r. pierwsze teksty poświęcone wzmacniaczom mikrofono-
wym. Józef Kosacki, wtedy jeszcze jako student, zaczął się dzielić ze światem swymi osią-
gnięciami i kolejnymi konstrukcjami. Okres studiów kończy się w 1933 roku. Kosacki otrzy-
muje dyplom pełnoprawnego inż. elektroniki i odbywa przeszkolenie wojskowe w ramach 
Szkoły Podchorążych Saperów w Modlinie. Tutaj przez ponad rok praktykował w batalionie 
elektrotechnicznym i, odchodząc do rezerwy, został mianowany na stopień podporucznika. 
Jego praca zawodowa nie będzie związana jednak z wojskiem. Józef Kosacki zdecyduje się 
na przyjęcie posady w Państwowym Instytucie Telekomunikacyjnym w Warszawie. To była 
wówczas instytucja dopiero powstająca, której celem było przede wszystkim doskonalenie 
łączności radiowej, ale również łączności przewodowej. Posiadając doświadczenie z okresu 
studiów i zainteresowanie wzmacniaczami, był odpowiednim kandydatem do objęcia sta-
nowiska kierownika działu Wzmacniaków Telefonicznych. W pracy w Instytucie po niemal 5 
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latach zdobywania doświadczenia, Józef Kosacki był zmuszony powrócić do służby wojsko-
wej. Czynnikiem, który to spowodował był wybuch II wojny światowej. W początkach wrze-
śnia 1939 roku jako ochotnik został przydzielony do grupy technicznej w oddziale specjal-
nym łączności. To był ta grupa, która w trakcie obrony Warszawy obsługiwała rozgłośnię 
radia i nadawała do ostatniej chwili komunikaty. To stamtąd przemawiał prezydent War-
szawy Stefan Starzyński. Po upadku Warszawy i po zakończeniu wojny obronnej Józef Ko-
sacki, tak jak wielu polskich żołnierzy, skierował się na Węgry, gdzie został internowany 
wraz ze swoją jednostką wojskową. Uciekł z obozu i z Węgier przez Włochy trafił do Francji 
tam, gdzie formowało się na nowo Wojsko Polskie. Tam spotkał go los podobny jak dzie-
siątki tysięcy znajdujących się tam polskich żołnierzy. Wraz z upadkiem Francji Wojsko Pol-
skie zostało ewakuowane do Wielkiej Brytanii i to tam Kosacki pełnił dalszą służbę wojsko-
wą. Mówiąc dokładniej, Józef Kosacki znalazł się na obszarze Szkocji w Centrum Wyszkole-
nia Łączności. To właśnie tam w miasteczku akademickim St Andrews pracował. W tym 
okresie głęboko przeżył wejście na minę polskiego patrolu na jednej ze szkockich plaż. 
Śmierć polskich żołnierzy zmotywowała Kosackiego, by powrócić do swoich przedwojen-
nych badań i rozwijać projekt wykrywacza metali. Józef Kosacki podjął wraz z plutonowym 
Andrzejem Garbosiem prace nad przedwojennymi planami wykrywacza metalu. Te prace 
toczyły się w błyskawicznym tempie. Po niespełna 3 miesiącach polskim konstruktorom 
udało się przedstawić działający prototyp detektora. W tym czasie w wielu jednostkach 
brytyjskich toczyły się prace nad tego typu urządzeniem, bo problem min przeciwpiechot-
nych stawał się coraz bardziej powszechny. Urządzenie opracowane przez Polaka zaczęto 
produkować masowo. Polski wykrywacz min trafił od razu na pole walki, do Afryki i został 
wykorzystany w październiku 1942 roku w trakcie bitwy pod Al-Alamain, toczonej pomię-
dzy wojskami brytyjskimi i niemieckimi. Co ciekawe, projekt Józefa Kosackiego był udosko-
nalany przez kolejne lata, ale pozostawał w użytku armii brytyjskiej aż do lat 90. XX wieku. 
Wykrywacz metalu nigdy nie został opatentowany przez Józefa Kosackiego i został nieod-
płatnie przekazany armii brytyjskiej. Podobnie jak w przypadku Alberta Sabina ten wielki 
wynalazek pozostawił konstruktora bez wynagrodzenia. Było to po prostu kolejny dar dla 
ludzkości. Tych oryginalnych wykrywaczy z pierwszej linii zachowało się do dzisiejszych 
czasów kilka. Jeden z nich jest przechowywany również w Polsce w Muzeum Wojska Pol-
skiego w Warszawie.  

Po zakończeniu II wojny światowej Józef Kosacki zdecydował się na powrót do Pol-
ski. Była to decyzja bardzo ryzykowna. Większość żołnierzy nie do końca było przekonanych 
do powrotu do powojennej Polski, licząc się z możliwymi represjami. Józef Kosacki wrócił 
do Polski w 1947 roku. Sam by się zapewne nie zdecydował na przyjazd do Polski, z obawy 
przed prześladowaniami, natomiast silną motywacją była postawa znajomego Józefa Kosac-
kiego, Janusza Groszkowskiego. Poznali się jeszcze przed wojną i przed wojną razem praco-
wali. Profesor Groszkowski uznał za punkt honoru, żeby człowieka tak wybitnego sprowa-
dzić do Polski. Po powrocie do kraju Józef Kosacki pracował w Państwowym Instytucie Tele-
komunikacyjnym w Warszawie, czyli w instytucji, która była schedą wspomnianego, przed-
wojennego instytutu i tam rozwijał przede wszystkim wzmacniacze różnego typu radiotele-
foniczne, jak również łączność przewodową jakże potrzebną w okresie stopniowej telefoni-
zacji kraju. Przez znaczny okres, od 1956 do roku 1976, Józef Kosacki pracował również w 
Instytucie Badań Jądrowych, gdzie zajmował się kwestiami elektroniki, czyli tym, na czym 
znał się najlepiej. Równolegle, posiadając doświadczenie wojskowe i pożyteczną dla armii 
wiedzę, pracował w Wojskowej Akademii Technicznej na stanowisku profesora nadzwyczaj-
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nego. Ciekawym jest to, że w Polsce w tym okresie Kosacki w ogóle się nie przyznawał, że 
jest autorem wykrywacza metalu, bo to zapewne wiązałoby się z dodatkowym zaintereso-
waniem ze strony Służby Bezpieczeństwa. Natomiast ta informacja nie uszła uwadze Pola-
ków mieszkających za granicą. W 1979 roku w Dzienniku Związkowym wychodzącym w 
Chicago ukazał się pierwszy artykuł, który obszernie ukazywał historię wynalazku Józefa 
Kosackiego. Tekst nosił tytuł "Polish mine detector" a jego autorem był Antoni Rogoziński. 
Artykuł napisany był w szerszym kontekście. Nie chodziło w nim o samą postać Józefa Ko-
sackiego, ale o ogólny wkład Polaków w wysiłek militarny w okresie II wojny światowej. W 
tej samej gazecie trzy lata później w 1982 r. ukazał się inny tekst pt: "Polski wykrywacz min 
– jeszcze jedna próba przekreślenia Polaków w zwycięstwo". To już pokazuje pewne ideolo-
giczne podejście do całej sprawy związane z ówczesną retoryką brytyjską, według której 
Brytyjczycy próbowali umniejszać polski wkład militarny w okresie II wojny światowej. Co 
do samej postaci Józefa Kosackiego to jest kolejny z polskich bohaterów, którzy nie docze-
kali poważnego upamiętnienia. To postać, która od ubiegłego roku jest troszkę bardziej 
akcentowana dzięki działaniom IPN, jak również za pośrednictwem działań lokalnych miesz-
kańców, tego miasteczka, z którego Kosacki pochodził, czyli mieszkańców Łap. W Łapach 
swego czasu odbył się Piknik Nauki im. Profesora Józefa Kosackiego. Są to bardzo dobre 
kierunki. Wydaje mi się jednak, że scheda Kosackiego, jak i jego najważniejszy wynalazek są 
wciąż stosunkowo mało znane. W swojej rodzinnej miejscowości Józef Kosacki nie ma na-
wet swojej ulicy. Miejscem, gdzie pamięć o Józefie Koasackim jest najbardziej żywa jest 
Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu, który od 2005 r. nosi imię Józefa 
Kosackiego, tam też znajduje się izba pamięci, a także jeden z egzemplarzy najważniejszego 
wynalazku Józefa Kosackiego.  

 
 

Piotr Lebiedziński 
Łukasz Baranowski (Białystok) 
 
W obecnych czasach nie wyobrażamy sobie naszego codziennego życia bez fotogra-

fii. Dziś każda wycieczka musi być udokumentowana zrobieniem kilku zdjęć, nie wyobraża-
my sobie przeglądania gazet, w których byłby tylko tekst. Dziś zupełnie obojętnie przecho-
dzimy obok ogłoszeń o sprzedaż samochodu, bez tego samochodu na zdjęciach. Nawet 
niektórzy z nas nie wyobrażają sobie zjedzenia obiadu bez zrobienia zdjęć tym pyszno-
ściom, które za chwilę zamierzamy spożyć. To wszystko dzięki upowszechnieniu fotografii 
cyfrowej. Dziś jednak opowiemy o poprzednich czasach fotografii analogowej, która dopie-
ro upowszechniała się. Były to jeszcze czasy początków fotografii, którą znamy współcze-
śnie. Nasz dzisiejszy bohater, Piotr Lebiedziński urodził się 31 stycznia 1860 r. w Sokółce. 
Jego rodzicami byli Antoni Lebiedziński i Eleonora z Szackich. O jego domu rodzinnym wie-
my, że jego wychowanie przebiegało w duchu patriotycznym, nie był on obecny tylko w 
opowieściach, w książkach, ale też i w czynach, bo ojciec naszego bohatera, Antoni Lebie-
dziński z wykształcenia lekarz, był naczelnikiem Powstania Styczniowego w Sokółce, za co 
został zesłany na Syberię. Stryj naszego bohatera Ks. Lebiedziński, proboszcz w sąsiednim 
Wasilkowie również został oskarżony o pomoc powstańcom i został zesłany do Tomska na 
Syberii. Lebiedzińscy ok. 1867 r. przeprowadzają się do Warszawy, gdzie z zesłania wraca 
ojciec naszego bohatera. Piotr Lebiedziński kończy w Warszawie gimnazjum realne, na 
studia chemiczne udaje się do Sankt Petersburga, tam studiuje w Instytucie Praktyczno-
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Technologicznym. To właśnie na studiach w Sankt Petersburgu zainteresowania Lebiedziń-
skiego skupiają się na optyce. To z optyką związany jest jego pierwszy wynalazek, który 
odbił się echem również na ziemiach polskich.  

„ Doktor Szukalski, sławny nasz okulista, w obszernym liście adresowanym do wieku 
rozwodzi się nad nowym wynalazkiem pana Piotra Lebiedzińskiego, syna tutejszego lekarza 
byłego wychowańca gimnazjum realnego w Warszawie, a obecnie ucznia Instytutu Tech-
nicznego w Petersburgu. Wynalazkiem tym jest nowy zupełnie mikroskop, a raczej nowe 
soczewki do mikroskopów. Soczewka pana Lebiedzińskiego ma odpowiadać wszystkim wa-
runkom wymaganym a promienie światła załamują się w niej najprawidłowiej w świe-
cie...” (aGazety Handlowa z 1880 r.) 

I tu widzimy jeden z ważniejszych pomysłów - należy to, co działa, dobrze udosko-
nalać.  

Reklama dźwignią handlu 
Skład materiałów i potrzeb do fotografii Piotra Lebiedzińskiego w Warszawie na 

ulicy Krakowskie Przedmieście 65 został założony 1887 r. pod firmą A. Karoli , ale niedługo 
potem pan Karoli został spłacony i odtąd skład istnieje jako firma „P. Lebiedziński”. Właści-
ciel zakładu inż. chemik znakomicie przyczynił się do wzrostu firmy przez wprowadzenie 
własnego pomysłu ulepszeń fabrykacji papierów fotograficznych. Fabryka założona 1888 r. 
wskutek znakomitego kierownictwa rozwinęła się od razu. Wyrabiała ona papier kolodiono-
wy błyszczący i celuloidowy matowy. Była to najpierwsza fabryka nie tylko w kraju, ale i w 
Europie, gdzie tego rodzaju papiery pojawiły się dopiero w 1891 r. Wskutek tego export 
wielkich ilości do Cesarstwa, jak i za granicę wzrósł niepomiernie, bo papiery pana Lebie-
dzińskiego okazały się najlepszymi i tu na miejscu pierwszorzędne zakłady fotograficzne 
używają wyłącznie tych papierów. Piotr Lebiedziński staje się reprezentantem najznakomit-
szym w przemyśle fotograficznym wśród fabryk europejskich. 

Własne konstrukcje 
Jednym z pierwszym osiągnięć Lebiedzińskiego w dziedzinie fotografii był aparat 

Chicago. Jego sprzedaż rozpoczęto w 1896 r. Aparat Chicago był jak na swoje czasy kon-
strukcją dość nowatorską. W tamtych czasach zdjęcia były robione pojedynczo. Fotograf 
musiał w ciemni do aparatu włożyć płytę szklaną czy też klisze, następnie z zamkniętym 
aparatem wchodził do pomieszczenia czy też w plener, robił zdjęcie a następnie z zamknię-
tym aparatem wracał do ciemni, wyjmował płytę czy też kliszę i żeby zrobić kolejne zdjęcie, 
musiał powtórzyć czynność. Aparat Chicago pozwalał robić zdjęcia dużo szybciej. Dzięki 
wyposażeniu aparatu w magazynek można było zrobić 12 fotografii bez konieczności wy-
miany płyt szklanych. Nazwa aparatu Chicago wskazywała na to, że Lebiedziński chciał pod-
bić rynek zachodnioeuropejski i rynek Stanów Zjednoczonych aparatem o łatwej do wymó-
wienia nazwie.  

Światowa sława 
Wynalazkiem, który zapewnił Lebiedzińskiemu międzynarodową sławę był aparat 

do rejestracji odkształceń szyn kolejowych. Aparat ten wyposażony był w szybko pracującą 
migawkę, co pozwoliło na zarejestrowanie niewidocznego gołym okiem ruchu szyn kolejo-
wych. W tamtych czasach nie wiedziano jeszcze, że przejeżdżający pociąg czy też tramwaj 
wprawia w ruch szyny. Zdiagnozowanie tego zjawiska dawało możliwość naprawy torów i 
lepsze ich układanie, co pozwoliło na osiąganie przez pociągi lepszej prędkości. Wynalazek 
ów pozwolił Lebiedzińskiemu na rozgłos. W 1903 r. aparat otrzymał srebrny medal na ogól-
noświatowej wystawie technicznej w Paryżu. Nazwisko Lebiedzińskiego zaczęło pojawiać 
się w prasie światowej ze wzmianką o otrzymaniu wielkiej nagrody. Polakom mieszkającym 
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jeszcze pod zaborami to zdarzenie pokazywało, że Polak potrafi. Lebiedziński cieszył się, bo 
zamówienia spływały jeszcze większym strumieniem.  

Inne wynalazki 
Działalność Piotra Lebiedzińskiego należy uzupełnić o powstające jedne z pierw-

szych w Polsce zdjęcia rentgenowskie (aparat Diops – prekursor zdj. w technologii 3D) , ale 
też aparat, który miał fotografować źrenice oka czy cykloskop, czyli aparat do projekcji 
obrazów ruchomych. Z ważniejszych osiągnięć technologicznych należy wymienić prace nad 
membranami dźwiękowymi. W 1906 r. Lebiedziński opatentował głowicę dźwiękową do 
rejestracji ścieżki dźwiękowej.  

Był także działaczem społecznym, działał w Polskim Towarzystwie Miłośników Foto-
grafii, Towarzystwie Fotograficznym Warszawskim, Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami. 
Współredagował miesięcznik „Fotograf Warszawski”, gdzie pojawiały się nie tylko reklamy 
jego sklepów, ale też zdjęcia jego autorstwa. 

Ruchome obrazy 
Interesował się także żywą fotografią, czyli filmem. W 1895 r. wraz Janem i Józefem 

Popławskimi skonstruował urządzenie, które nazywamy dziś kinematografem Lebiedziń-
skiego. Składało się ono z kamery, która rejestrowała obraz z prędkością 14 klatek/sek. a 
także aparatu projekcyjnego. Kamera nagrywała obraz na płytach szklanych, co znacznie 
powiększało uwagę kamery, aparat projekcyjny napędzany był korbą. Zdarzało się, że płyty 
szklane tłukły się , ale dawały one większą jakość niż ówczesne klisze. Pierwszy film doku-
mentalny nakręcili bracia Lumiere. Fragmenty z dwóch filmów Lebiedzińskiego zachowały 
się do dnia dzisiejszego. Są to: nakręcony w plenerze taniec krakowiak oraz film 
„Nieoczekiwana kąpiel”.  

„Foton” 
W 1930 r. Piotr Lebiedziński przekształcił firmę papierów fotograficznych w spółkę 

„Foton”, rozszerzając swoją ofertę o emulsje. Dzięki lepszemu zarządzaniu obniżono znacz-
nie ceny swych wyrobów.  

Lebiedziński zmarł 30 stycznia 1934 roku i pochowany został na cmentarzu na Po-
wązkach. Nazwa jego firmy przetrwała długo po jego śmierci. Kres nazwie „Foton” położyły 
przemiany ustrojowe, zmiany technologii i upowszechnienie fotografii cyfrowej. 

Nietypowe zainteresowania 
Lebiedziński włączył się w niezwykle popularny w Europie Zachodniej ruch spiryty-

styczny. Nasz wynalazca stał się jednym z najbardziej znanych badaczy medium. Był jednym 
z członków Polskiego Towarzystwa Badań Psychicznych. Stworzył teorię ideoplastyki pole-
gająca na tym, iż medium znajdującego się w stanie transu emanuje substancja zwana ideo-
plazmą przybierają rozmaite kształty. Sam wynalazca stwierdził, że wszelkie zjawiska para-
normalne tworzone są ręką i okiem ludzkim. 

Pamięć o Lebiedzińskim 
Dzięki współpracy Stowarzyszenia „Tryby Historii” i Sokólskiego Ośrodka Kultury 

stworzyliśmy wystawę “Sokółczanin Piotr Lebiedziński – zapanować nad światłem”. Werni-
saż tej wystawy odbył się 6.09.1921 r. w Sokółce. Wystawę umieszczono na specjalnie zbu-
dowanej konstrukcji camerę obscura. Wernisaż był początkiem projektu, podczas którego 
blisko 200 uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych mogło poznać bliżej 
postać Piotra Lebiedzińskiego. Na warsztatach próbowaliśmy zapanować nad światłem, 
poznać jego naturę, skonstruowaliśmy camerę obscura i zrobiliśmy zdjęcia w technologii 
zbliżonej do przełomu XIX i XX w. Projekt sfinansowany został przez Fundację Banku Gospo-
darstwa Krajowego w ramach II edycji konkursu Dzieci Kapitana Nemo. 
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Artur Pasko 
 

Na podium olimpijskie: drogi karier sportowych  
 
 
 
Odrodzenie igrzysk olimpijskich 
Trudno omawiać udział Polaków w Igrzyskach Olimpijskich i ich sukcesy, nie powie-

dziawszy wcześniej o początkach nowożytnego ruchu olimpijskiego. Na przełomie XIX i XX 
wieku następowały w Europie istotne zmiany społeczne. Zmieniał się dotychczasowy model 
życia, zwiększała się liczba ludności w miastach. Stopniowe upowszechnianie oświaty rodzi-
ło potrzeby tworzenia nowych form kultury masowej: pojawiały się nowe rozrywki, nowe 
sposoby spędzania wolnego czasu. Sport przestawał być zajęciem zarezerwowanym tylko 
dla elit, nie ograniczał się też do tradycyjnie uprawianych dotychczas form polowania, 
strzelania czy też jazdy konnej. Ponadto w XIX wieku nastąpiło powszechne zainteresowa-
nie i fascynacja antyczną cywilizacją Grecji. Efektem tych upodobań były m. in. odkrycia w 
Olimpii, miejscu starożytnych igrzysk dokonane w drugiej połowie XIX wieku przez niemiec-
kiego historyka i archeologa Ernsta Kurtisa. W tej sytuacji pomysł pewnego szlachetnie 
urodzonego, niewielkiego wzrostem Francuza Barona Pierre de Coubertina znakomicie 
korespondował z nastrojami społecznymi panującymi w ówczesnej Europie. Otóż w 1892 
roku podczas zjazdu członków Unii Francuskich Towarzystw Sportowych na Sorbonie Coub-
ertin przedstawił swój zamiar odrodzenia igrzysk olimpijskich.  

Szczegółowo swoją ideę Coubertin zaprezentował dwa lata później w Paryżu na 
kolejnym kongresie. Odwołując się do tradycji starożytnej Grecji, zwrócił uwagę na ćwicze-
nia fizyczne jako formę zaprawy do obrony ojczyzny, dążenia do piękna cielesnego, uzyska-
nia harmonii duszy i ciała. Igrzyska miały stanowić teren porozumienia i pokojowej rywali-
zacji zawodników z różnych zakątków świata. W 1894 roku powstał więc Międzynarodowy 
Komitet Olimpijski - organizacja, która istnieje do dzisiaj. Jednak to nie baron Pierre de 
Coubertin został pierwszym prezydentem czy prezesem tej organizacji a Greg Dimitrios 
Wikielas. Baron został sekretarzem. Wprowadzono bowiem zwyczaj, wedle którego na 
czele Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego miał stawać zawsze przedstawiciel pań-
stwa, na terenie którego organizowano igrzyska. Ponieważ najbliższe igrzyska miały się 
odbyć w 1896 roku w Atenach, dlatego Greg został prezydentem tej organizacji. Jednak 
wkrótce to zmieniono. Dodam, że przed Coubertinem pojawiali się inni, którzy chcieli wpro-
wadzić igrzyska, nawiązując do starożytnego zwyczaju, jednak im się nie udawało. Dlacze-
go? Otóż Coubertina poparły rządy ówczesnych mocarstw zgrupowanych w dwóch przeciw-
stawnych blokach polityczno-wojskowych:Trójprzymierzu i Trójporozumieniu. Mocarstwa 
poparły inicjatywę barona, ale potraktowały ją dosyć wybiórczo. Dynamic Sport był przede 
wszystkim okazją do wychowania mężczyzn dzielnych duchowo i cieleśnie. Aktywność fi-
zyczna stanowiła przecież doskonałe przygotowanie do służby w wojsku; paradoksalnie 
było to działanie dokładnie wbrew pokojowym ideałom barona. Igrzyska starożytne związa-
ne było z pokojem bożym (Pax et Treuga Dei).  
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Starożytni traktowali igrzyska jako formę religii; wobec bóstwa człowiek czuje 
strach, obawę, szacunek, więc pokój boży częściej raczej zachowywano niż nie. Baron miał 
się wkrótce przekonać, że jego ideały nie znalazły zrozumienia. Zresztą zdawał sobie spra-
wę z tego już podczas pierwszych obrad, na których przedstawiał swoje idee. Zdawał sobie 
sprawę, że współczesny mu świat i obecni na spotkaniach niekoniecznie go rozumieli, prze-
cież w 1914 roku wybuchła I wojna światowa. Szybko przekonał się Coubertin, że te ideały 
dla wielu niewiele znaczyły. 

 
Pierwsi polscy olimpijczycy 
Nie odnotowano, by w pierwszych Igrzyskach Olimpijskich w 1896 startowali Pola-

cy, ale jedno jest pewne. Na ziemiach polskich pod zaborami wiedziano o tych igrzyskach i 
orientowano się w ich przebiegu, bowiem pisano o tym wydarzeniu w „Gazecie Narodo-
wej”. W pewnym sensie pierwszym korespondentem Igrzysk Olimpijskich był emigrant 
Zygmunt Mineyko, który wysyłał informacje do krakowskiego „Czasu”. Mineyko to ciekawa 
postać - uczestnik powstania styczniowego, zesłaniec syberyjski. Jego wnukiem był premier 
Grecji Andreas Papandreu. Na kolejnych igrzyskach w 1908 roku, chociaż nie było reprezen-
tacji Polski, to Polacy startowali w reprezentacjach obcych. Na przykład w 1908 roku w 
Londynie w zmaganiach brała udział tenisistka Felicja Pietrzykowska, która reprezentowała 
Austrię. Wprawdzie nie odniosła sukcesu, ale zaakcentowała swoją obecność. W skokach z 
trampoliny wystartował Jerzy Gajdzik, który wystąpił w reprezentacji Stanów Zjednoczo-
nych i, co ciekawe, zajął trzecie miejsce. Naciągając prawdę można powiedzieć, że był 
pierwszym polskim medalistą Igrzysk Olimpijskich. Polacy jako naród mogli wystartować w 
Igrzyskach Olimpijskich w 1912 roku. Baron Pierre de Coubertin uchodził za przyjaciela 
Polaków. Ponoć w dzieciństwie we wczesnej młodości przyjaźnił się z Polakami, kiedy uczył 
się w paryskich szkołach.  

Na igrzyska w Sztokholmie mogli przyjechać jeszcze wtedy przedstawiciele naro-
dów, później już mogli startować tylko przedstawiciele państw, jednak warunkiem udziału 
w igrzyskach było utworzenie Narodowego Komitetu Olimpijskiego. Niestety, Polacy takie-
go komitetu nie utworzyli, nie wystartowali jako reprezentacja, ale byli obecni na igrzy-
skach. Otóż w biegach na 200 i 400 metrów w Austrii, w reprezentacji Austrii wystartował 
Władysław Pomorski, na igrzyska zakwalifikował się lekkoatleta Tadeusz Garczyński także 
do reprezentacji Austrii, ale nie pojechał ze względu na na kontuzję. Natomiast Rosję repre-
zentowali piłkarze Rymsza, Borejsza, także lekkoatleta Gajewski, strzelec Reszke, ale przede 
wszystkim należy wspomnieć o jeźdźcach, którzy startowali w konkursie skoków, tj. o Ser-
giuszu Zahorskim i o Karolu Rómmlu. Ich występ, a szczególnie Karola Rómmla był spekta-
kularny, do ostatniej konkurencji prowadził i miał szansę na na złoty medal, jednakże na 
ostatniej przeszkodzie koń potknął się i przygniótł jeźdźca. Ten mimo to wydostał się i do-
kończył konkurencję. Ostatecznie zajął 9 miejsce. Występ ten zrobił wrażenie na szwedzkim 
królu, który kazał wręczyć Polakowi replikę złotego medalu. 

Jako ciekawostkę mogę dodać, że kiedy w 2014 roku papież Franciszek spotkał się z 
polskimi biskupami, to przywołał film, w którym ksiądz uczył jeździć żołnierzy czy bardziej 
poprawiał ich styl jazdy. Chodzi oczywiście o film Andrzeja Wajdy „Lotna”, gdzie owego 
księdza poprawiającego styl jazdy żołnierzy, walczących w kampanii wrześniowej, grał wła-
śnie Karol Rómmel, był on bowiem aktorem i konsultantem w filmach „Lotna” czy 
„Krzyżacy”.  
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Olimpijski Konkurs Sztuki 
Igrzyska w Sztokholmie były niezwykłe. Świetnie zorganizowane, cieszyły się du-

żym zainteresowaniem publiczności, dziennikarzy, uczestniczyła w nich rekordowa grupa 
ponad dwóch i pół tysiąca zawodników. Były także niezwykłe dlatego, bo wtedy po raz 
pierwszy baronowi de Coubertinowi udało się zorganizować olimpijski konkurs sztuki. 
Przygotowania do tego konkursu podjęto znacznie wcześniej, bowiem w 1906 roku zor-
ganizowana została w Paryżu konferencja konsultacyjna w sprawie literatury, sztuki i 
sportu. Baron, używając metafory, mówił o powtórnym połączeniu legalnym związkiem 
małżeńskim dwu rozwiedzionych od dawna stron – mięśni i ducha. Mówił także o wpro-
wadzeniu do programu Igrzysk Olimpijskich konkursów sztuki. Oczywiście nawiązywało 
to do starożytnej tradycji. Na konferencji tej podjęto więc uchwałę, zalecając Międzyna-
rodowemu Komitetowi Olimpijskiemu, włączenie do programu igrzysk konkursów w 
dziedzinie architektury, rzeźby, malarstwa, literatury i muzyki. Celu tego nie udało się 
osiągnąć podczas igrzysk w Londynie w 1908, ale już w Sztokholmie tak. Wobec tak duże-
go zainteresowania zawodami sportowcy, ale także artyści rywalizujący w konkursie sztu-
ki, stawali się ambasadorami swoich narodów na arenie międzynarodowej.  

W takim wymiarze należy też rozpatrywać udział w konkursie polskiego rzeźbia-
rza, osoby już wtedy znanej, był on bowiem autorem odsłoniętego dwa lata przed igrzy-
skami pomnika grunwaldzkiego w Krakowie, Antoniego Wiwulskiego. Antoni Wiwulski 
przyjaźnił się z Ignacym Paderewskim, a 4 lata po igrzyskach sztokholmskich zaprojekto-
wał znany pomnik w Wilnie - pomnik Trzech Krzyży. Niestety, nie wiemy, jaką pracę wy-
stawił podczas konkursu sztokholmskiego. Nie zdobył nagrody, bo tylko jedną pracę 
wówczas nagradzano, ale jego uczestnictwo w Olimpijskim Konkursie Sztuki miało szcze-
gólne znaczenie, bowiem reprezentował on polską sztukę, mimo że Polski nie było na 
mapach. Przypominał też światu o narodzie, który od ponad 100 lat walczył o wolność. 

 
Polski Komitet Igrzysk Olimpijskich 
Kolejne Igrzyska Olimpijskie miały się odbyć w 1916 roku w Berlinie, trwała jed-

nak wtedy pierwsza wojna światowa i oczywiście igrzyska się nie odbyły. Następne powo-
jenne igrzyska, pierwsze po pierwszej wojnie światowej, były zorganizowane w Antwer-
pii. Miały się odbyć w 1920 roku. Belgowie już w marcu 1919 roku wysłali do Polski, która 
świeżo odzyskała niepodległość, zaproszenie do udziału w tym konkursie, mimo że w 
Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim nie zasiadał Polak, nie istniał też Narodowy 
Komitet Olimpijski. Oczywiście Polacy zamierzali skorzystać z zaproszenia i rozpoczęli 
stosowne przygotowania z inicjatywy władz państwowych i pasjonatów sportu. 

12 października 1919 roku w Hotelu Francuskim w Krakowie zorganizowano spo-
tkanie działaczy z Krakowa, Lwowa i z Warszawy. Utworzono wówczas Komitet Udziału 
Polski w Igrzyskach Olimpijskich. Najważniejszym zadaniem tego Komitetu miało być 
zorganizowanie związków sportowych i przygotowanie reprezentacji do udziału w Igrzy-
skach Olimpijskich w Antwerpii w 1920 roku. 

1 grudnia 1919 r. na posiedzeniu Komitetu w Warszawie uchwalono statut, wy-
brano władze i zmieniono nazwę na Polski Komitet Igrzysk Olimpijskich. Prezesem Pol-
skiego Komitetu Igrzysk Olimpijskich został Stefan Lubomirski. Niestety, nie dane było 
Polakom wystąpić na Igrzyskach w Antwerpii. 12 lipca 1920 roku Polski Komitet Igrzysk 
Olimpijskich podjął uchwałę odwołującą nasz udział w Igrzyskach, bowiem kiedy w poło-
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wie sierpnia król Belgii wygłaszał formuły otwarcia, Polacy walczyli z bolszewikami, którzy 
znaleźli się niemal na przedmieściach Warszawy. Na froncie znalazło się około 90% spor-
towców, którzy mieli reprezentować Polskę na igrzyskach w Antwerpii. 

 
Pierwsza polska reprezentacja narodowa 
Po igrzyskach w Antwerpii w 1920 roku, na których zabrakło Polaków kolejne zorga-

nizowano w 1924 roku. Na przełomie stycznia i lutego zorganizowano tydzień sportów zi-
mowych w Chamonix; później przyjęto, że były to pierwsze Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Na 
ten tydzień sportów zimowych do Chamonix wybrała się reprezentacja Polski składająca się 
z 9 osób, w tym jednej kobiety, narciarki Elżbiety Ziętkiewicz. W programie nie przewidzia-
no biegu narciarskiego kobiet, dlatego Polka zamierzała wystartować wraz z mężczyznami, 
jednak niestety sędziowie nie wyrazili na to zgody. W tym samym roku odbyły się też Letnie 
Igrzyska Olimpijskie w Paryżu.  

Wyjazd Polaków wcale nie był taki prosty, wszak państwo polskie borykało się z 
problemami finansowymi, dlatego działacz sportowy Tadeusz Garczyński (był lekkoatletą, 
który 1912 roku zakwalifikował się na Igrzyska Olimpijskie w Sztokholmie do reprezentacji 
Austrii jednak nie pojechał na nie przez kontuzję), by zapewnić wyjazd Polakom zorganizo-
wał zbiórkę publiczną. Na ten wyjazd zebrał niemałą kwotę. Tymczasem rząd, który miał 
ważniejsze potrzeby, zarekwirował pieniądze zebrane na cele sportowe. Mimo to Polacy 
pojechali do Paryża, tyle że pociągiem najniższą trzecią klasą. 78 polskich zawodników spor-
towców, w tym kobieta Wanda Lubińska, florecistka. Oczywiście nikt nie spodziewał się 
nadzwyczajnych wyników. Był to pierwszy występ Polaków, wielu z nich było stremowa-
nych. Tymczasem ostatniego dnia okazało się, że Polacy zdobyli medal. Srebrny medal wy-
walczyli kolarze: Jan Łazarski, Franciszek Szymczyk, Józef Lange i Tomasz Stankiewicz. Star-
towali oni w wyścigu drużynowym na 4 km, ulegli tylko Włochom.  

Ostatniego dnia igrzysk medal brązowy wywalczył rotmistrz Adam Królikiewicz, 
który na koniu Pikador przegrał z Włochem, który de facto nie powinien był zdobyć srebrne-
go medalu, bowiem o mały włos nie spadł z konia. To, że się na nim utrzymał zawdzięczał 
pewnemu fotoreporterowi, który podtrzymał jeźdźca. Na tych igrzyskach wystartował także 
Karol Rómmel, który wraz z kolegami zajął 6. miejsce w konkursie drużynowym.  

Występy Polaków na Igrzyskach w Paryżu były bardzo ważne. Pokazali swoje możli-
wości, ale przede wszystkim przypomnieli światu o Polsce.  

 
Polscy jurorzy Olimpijskich Konkursów Sztuki 
Od 1912 roku wraz z konkurencjami sportowymi w czasie Igrzysk Olimpijskich orga-

nizowano Olimpijskie Konkursy Sztuki. Ciekawostką jest, że baron Pierre de Coubertin pod-
czas Olimpijskiego Konkursu Sztuki w 1912 roku zdobył nagrodę, ukrywając swoje nazwisko 
pod pseudonimami Georges Hohrod i Martin Eschbach. Nazwiska niemieckie i francuskie, to 
były symbole idei pokojowej Igrzysk. Francuzi i Niemcy w tym czasie nie utrzymywali do-
brych relacji, więc on na przekór wszystkim chciał pokazać, że ci dwaj autorzy mieli symboli-
zować właśnie pokój. W 1920 roku na Olimpijskie Konkurs Sztuki do Antwerpii zgłosiło się 
niewielu artystów. Na szczęście sytuacja poprawiła się w 1924 roku, bowiem swój udział do 
tego olimpijskiego konkursu zgłosiło już prawie 200 twórców. Do Paryża zamierzano też 
wysłać prace polskich artystów, które miały być wyłonione w krajowym konkursie sztuki i 
literatury sportowej zorganizowanym przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia 
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Publicznego. Już sam fakt, że w przedsięwzięcie to zaangażowany został urząd państwowy, 
świadczył o wadze, jaką przywiązywały do tego wydarzenia władze kraju. Bez wątpienia 
udział polskich artystów sprzyjałby poprawie wizerunku państwa w opinii międzynarodo-
wej. Wizerunku, powiedzmy sobie szczerze, nadszarpniętego chociażby zamachem na pre-
zydenta Gabriela Narutowicza w grudniu 1922 r., trudnościami w relacjach polsko-
litewskich, czy zamieszkami w kraju jesienią 1923 roku. Ze względów finansowych konkurs 
jednak odwołano. Polska borykała się z poważnymi problemami; pochłaniały one uwagę 
władz i fundusze państwa. W 1921 odbył się plebiscyt na Górnym Śląsku, w tym samym 
roku wybuchło III Powstanie Śląskie, 1922 roku włączono do Polski Litwę Środkową, a w 
1923 nastąpiła w kraju hiperinflacja. W 1924 na Igrzyskach w Paryżu wystartowali polscy 
sportowcy. Niestety, zabrakło tam artystów. Wobec nieobecności artystów polskich do 
budowania pozytywnego wizerunku kraju za granicą przyczynili się przedstawiciele polskiej 
kultury i sztuki, którzy uczestniczyli w tym międzynarodowym jury Olimpijskiego Konkursu 
Sztuki w Paryżu. Prace z zakresu architektury oceniał architekt i rzeźbiarz Karol Stryjeński; w 
kraju był znany między innymi z projektu Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Był także organiza-
torem zawodów narciarskich związanym z Zakopanem. Utwory muzyczne opiniował kom-
pozytor i pianista Karol Szymanowski. Któż dziś pamięta, że Szymanowski był jurorem Olim-
pijskiego Konkursu Sztuki? Jurorem malarstwa była tworząca głównie w Paryżu i w Mona-
chium znakomita polska artystka Olga Boznańska, rzeźby - syn powstańca styczniowego 
związany z Francją, artysta polskiego pochodzenia, skądinąd autor monumentalnego po-
mnika Chrystusa Odkupiciela symbolu Rio de Janeiro - Paul Landowski. Niewiele osób ma 
świadomość, że Paul Landowski był osobą związaną z Polską. Niestety, na kolejnych igrzy-
skach olimpijskich w dziedzinie sztuki reprezentował już Francję.  

 
Pierwsze polskie złoto olimpijskie 
Igrzyska olimpijskie w Amsterdamie w 1928 roku były dla Polaków szczególne nie 

tylko dlatego, że wtedy po raz pierwszy w historii światowego sportu kobiety wystartowały 
w pięciu lekkoatletycznych konkurencjach. Wśród tych kobiet znalazła się dyskobolka Hali-
na Konopacka. To dzięki niej Polska pierwszy raz w historii mogła cieszyć się ze złotego 
medalu olimpijskiego. Halina Konopacka jest sama w sobie wielką historią, można by było 
długo o niej mówić. Ponoć marzyła się jej kariera gwiazdy filmowej i trzeba przyznać, że 
Konopacka miała ku temu znakomite warunki. Mierzyła około 180 cm wzrostu, była bardzo 
zgrabna, ładna, inteligentna, ale jeżeli chodzi o sam rzut dyskiem zwyciężyła znakomitym 
wynikiem 39 m 62 cm. Pokonała drugą w konkursie Amerykankę o ponad metr, przy okazji 
o 44 cm poprawiła ówczesny rekord świata. Konopacka była niemal ideałem Coubertina i 
wizji sportu nowożytnego. Wszak już w 1926 roku w miesięczniku poetyckim „Skamander” 
ukazywały się wiersze Haliny Konopackiej. Trzeba przyznać, że debiutowała w znakomitym 
gronie Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej czy Kazimiery Iłłakowiczówny. Polka była więc 
obdarzona nie tylko talentem sportowym, ale także talentem artystycznym.  

Jej medal wywołał niemal euforię w narodzie. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Ignacy Mościcki jeszcze do Amsterdamu wysłał list gratulacyjny, natomiast marszałek Józef 
Piłsudski zaprosił Konopacką do Belwederu, aby jej pogratulować osobiście. Rok 1928 był 
dla Konopackiej bardzo ważny jeszcze z innego powodu. Otóż w grudniu 1928 roku została 
żoną dyplomaty, żołnierza wywiadu, członka Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego 
Ignacego Matuszewskiego, i to muszę podkreślić, że Konopacka wraz z mężem we wrześniu 
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1939 roku narażali własne życie, wywożąc z kraju przed Niemcami złoto Narodowego 
Banku Polskiego. Konopacka miała znakomite umiejętności szoferskie, więc sama prowa-
dziła autobus. Konopacka podczas Igrzysk Olimpijskich w 1928 roku wraz z lekkoatletką z 
Kanady zostały uznane Miss Igrzysk Olimpijskich. Czy możliwa była lepsza reklama Polski i 
narodu? W czasie igrzysk amsterdamskich poza złotem Konopackiej, Polacy wywalczyli 
jeszcze jeden medal srebrny i 3 brązowe. Srebro wywalczyli w drużynowym konkursie 
jeźdźcy, natomiast jeden z medali brązowych zdobyli szabliści. Wśród nich znalazł się Wła-
dysław Segda, dzisiaj to nazwisko nie jest obce, gdyż to był dziadek znakomitej polskiej 
aktorki Doroty Segdy.  

 
Polska sztuka olimpijska 
W Amsterdamie po raz pierwszy oficjalnie w Międzynarodowym Olimpijskim Kon-

kursie Sztuki jako reprezentanci Polski wystąpili polscy twórcy. W dziedzinie literatury 
zgłoszono wiersze Kazimierza Przerwy-Tetmajera oraz Kazimierza Wierzyńskiego.  

Złoty medal w konkursie literackim zdobył wówczas redaktor naczelny „Przeglądu 
Sportowego” poeta skamandryta Kazimierz Wierzyński. Uznanie zdobył tom poezji zatytu-
łowany „Laur olimpijski”, stanowiący pochwałę sportu, sprawności fizycznej, piękna ludz-
kiego ciała. Jak wielkie znaczenie i siłę oddziaływania miała poezja Wierzyńskiego niech 
świadczy fakt, że do 1930 roku jego tomik „Laur olimpijski” doczekał się pięciu wydań i 
tłumaczony był między innymi na język niemiecki, włoski, francuski. 

To był także znakomity sposób promocji kultury polskiej i Polski. Dzisiaj niewiele 
osób zdaje sobie sprawę, że w gruncie rzeczy ów tomik był niepełny. Przed wysłaniem na 
igrzyska trafił do tłumacza, który, nie wiadomo z jakiego powodu, prawdopodobnie omi-
nął wówczas jeden z wierszy zatytułowany „Skok w dal”. W tomiku znalazło się więc tylko 
15 utworów i to jako całość zdobyło złoty medal. Kolejne tłumaczenia i wydania „Lauru 
olimpijskiego” zawierały tylko te 15 wierszy, nikt nie sięgał do pierwodruku wydanego w 
1927 roku.  

Na tych samych amsterdamskich igrzyskach w kategorii malarstwo brązowym 
medalem został nagrodzony Władysław Skoczylas za cykl akwarel. To były akwarele 
„Łucznik 2”, Łucznik 3”, „Jeleń Świętego Huberta” i „Diana”. Wyróżnienie zdobył Stanisław 
Prams za grafikę zatytułowaną „Tempo”.  

Polacy byli obecni także wśród jurorów olimpijskiego konkursu sztuki w Amsterda-
mie: w dziedzinie muzyki z ramienia PKOl funkcję tę pełnił Kazimierz Lubomirski i profesor 
muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Zdzisław Jachimecki. 

 
Najsłynniejsi polscy olimpijczycy czasów przedwojennych 
W 1932 roku Polacy wystartowali na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich, które 

odbyły się Lake Placid w lutym, a na przełomie lipca i sierpnia w Letnich Igrzyskach Olim-
pijskich w Los Angeles. Na zimowe igrzyska wyjechała reprezentacja składająca się z 16 
zawodników. W zasadzie jedyne znaczące miejsce zdobył Bronisław Czech, który był siód-
my w kombinacji norweskiej. Hokeiści zajęli czwarte miejsce. Z perspektywy wszystkich 
występów Polaków na igrzyskach, to chyba najlepsze polskie miejsce wywalczone przez 
hokeistów. Wówczas jednak w tych zawodach startowały tylko 4 drużyny. Wyjazd do Sta-
nów Zjednoczonych dla wielu krajów europejskich był bardzo kosztowny. Dlatego wystar-
towały tylko cztery drużyny; pierwsze miejsce wywalczyli Kanadyjczycy, drugie Ameryka-
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nie, trzecie Niemcy, czwarte Polacy. Należy podkreślić, że Polacy zapewne też nie mogliby 
sobie pozwolić na wyjazd na te igrzyska gdyby nie fakt, że za Polaków płaciła Polonia 
(Polacy mieszkający poza granicami naszego państwa utożsamiali się z tym państwem, 
wspierali polskich sportowców, byli dumni kiedy osiągali znakomite wyniki). Polska repre-
zentacja wyjeżdżająca na Igrzyska do Los Angeles była nieliczna, składała się z 20 osób, ale 
trzeba przyznać, że był to wyjazd nadzwyczaj udany. Polacy wywalczyli 2 złote medale, 
jeden srebrny i 4 brązowe. Tak jak igrzyska w Amsterdamie kojarzą nam się z ogromnym 
sukcesem Haliny Konopackiej, tak igrzyska w Los Angeles wiążą się z medalami Stanisławy 
Walasiewiczówny, która startowała w biegu na 100m. Należy podkreślić, że Stanisława 
Walasiewiczówna, która mieszkała w Stanach Zjednoczonych i mogła reprezentować to 
państwo, wybrała Polskę. Los Angeles to także sukces Janusza Kusocińskiego w biegu na 10 
000 m. Janusza Kusocińskiego, który pokonał znakomitych rywali, przede wszystkim z Fin-
landii. W gruncie rzeczy w Los Angeles „Kusy” zamierzał pobić rekord świata i być może 
zrealizowałby cel, gdyby nie fakt, że biegł w butach ze zbyt długimi kolcami jak na twardą 
bieżnię w Los Angeles i w pewnym momencie zaczęły mu krwawić stopy. Jednak „Kusy” nie 
odpuścił i zdobył złoty medal. Ponoć jako jeden z pierwszych depeszę gratulacyjną do Janu-
sza Kusocińskiego przesłał słynny aktor Adolf Dymsza. Kusociński, podobnie jak Konopacka, 
stał się legendą i bohaterem Polaków. Ta legenda o Kusocińskim została wzmocniona po II 
wojnie światowej, należy bowiem pamiętać, że Janusz Kusociński walczył w obronie War-
szawy, działał w ruchu oporu i został rozstrzelany przez Niemców w Palmirach. Dodam 
tylko, że w tym samym lesie tego samego dnia w Palmirach zginął wspomniany przeze mnie 
kolarz Tomasz Stankiewicz. Zatem podsumowując, mogę tylko dodać, że polscy sportowcy, 
którzy okazywali się patriotami na stadionie, zdali też najtrudniejszy egzamin we wrześniu 
1939 i w kolejnych miesiącach i latach okupacji. 

 
Artyści polscy na igrzyskach w Los Angeles 
Wspomniane przeze mnie ostatnio sukcesy polskich twórców na igrzyskach olimpij-

skich w Amsterdamie startujących w olimpijskich konkursach sztuki przyczyniły się do wzro-
stu zainteresowania problematyką sportową artystów, ale też i władz kraju, które zapewne 
doceniły propagandową wartość medali zdobywanych przez literatów i malarzy. Te osią-
gnięcia w Amsterdamie były tym cenniejsze, że osiągano je przy bardzo silnej konkurencji, 
gdzie zgłoszono ponad 1100 dzieł z całego świata, zatem od igrzysk olimpijskich w Sztokhol-
mie nastąpił niezwykły rozwój i wzrost zainteresowania tymi konkursami. Przed Igrzyskami 
Olimpijskimi w Los Angeles w 1932 roku Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego wspólnie z Instytutem Propagandy Sztuki zorganizowało konkurs kwalifikacyj-
ny. W sumie w Olimpijskim Konkursie Sztuki w Los Angeles wzięło udział 32 polskich arty-
stów. Wprawdzie w konkursie literackim wyłoniono 5 utworów, ale nie starczyło już czasu, 
by je przetłumaczyć, w efekcie prace te nie zostały wysłane do Los Angeles. Igrzyska w Los 
Angeles 1932 roku kojarzymy oczywiście z sukcesami Janusza Kusocińskiego i Stanisławy 
Walasiewiczówny, o czym wcześniej wspomniałem, ale musimy pamiętać, że medale zdo-
bywali także artyści. Najcenniejszy, złoty, wywalczył urodzony na Grodzieńszczyźnie Józef 
Klukowski, dzisiaj zupełnie zapomniany. Medal otrzymał za rzeźbę „Zwieńczenie zwycięz-
cy”, natomiast srebrny medal za drzeworyt barwny „Narciarze” otrzymała nie tylko znako-
mita malarka i rzeźbiarka, ale bardzo piękna i majętna kobieta, żona Antoniego Słonimskie-
go, Janina Konarska. Poza tym honorowe wyróżnienie otrzymali w dziale malarstwa Wa-
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cław Borowski za obraz olejny „Łuczniczki” a w dziale rzeźby Antoni Kenar za pracę 
„Hokeista”. Dzisiaj możemy tylko żałować, że jury konkursu olimpijskiego w Los Angeles 
nie doceniło plakatu autorstwa Stefana Osieckiego i Jerzego Waleriana Skolimowskiego; 
plakat reklamował Mistrzostwa Świata w hokeju na lodzie rozegrane w 1931 roku w Kryni-
cy. Już sama specyfika tego rodzaju twórczości i jej typowo propagandowy charakter po-
wodowała, że docierała ona do szerszego grona mniej wyrobionych odbiorców. Trzeba 
podkreślić, że obaj panowie, dzisiaj także niestety zapomniani, byli ludźmi niezwykłymi. 
Stefan Osiecki był nie tylko grafikiem, ale też architektem, taternikiem, alpinistą, zdobywcą 
szczytów w Andach. Oczywiście alpiniści upamiętnili go, nazywając jeden ze szczytów imie-
niem Osieckiego. Jerzy Walerian Skolimowski był jedynym polskim olimpijczykiem startują-
cym równocześnie w konkurencjach artystycznych i sportowych, bowiem Skolimowski był 
sternikiem osady wioślarskiej. W czasie II wojny światowej jako żołnierz Samodzielnej Bry-
gady Strzelców Karpackich walczył w Tobruku, następnie był agentem brytyjskiego wywia-
du, potem w latach 1944-1945 zaprojektował wspólnie z Wacławem Hryniewickim cmen-
tarz wojenny na Monte Cassino, sprawował także nadzór nad realizacją tego projektu. 
Skolimowski był kawalerem orderu wojennego Virtuti Militari piątej klasy. Jako ciekawost-
kę dodam, że radził sobie on doskonale także po zakończeniu wojny. Zamieszkał w Londy-
nie i tam między innymi zaprojektował i wybudował cztery wille dla brata króla Arabii Sau-
dyjskiej. Jerzy Walerian Skolimowski był krewnym Jerzego Skolimowskiego, znakomitego 
reżysera. W sumie w konkursie sztuki na igrzyskach w Los Angeles, w klasyfikacji ogólnej, 
Polska zajęła drugie miejsce za Stanami Zjednoczonymi. To bez wątpienia był duży sukces 
Polaków, sprzyjał utrzymaniu zainteresowania polskich twórców i władz kolejnymi konkur-
sami sztuki na igrzyskach w Berlinie w 1936 roku, ale przede wszystkim znakomicie promo-
wał polskie państwo, ukazując możliwości obywateli.  

 
Niemcy 1936 
W 1936 roku organizatorami igrzysk byli Niemcy, a dokładnie dwa miasta: zimo-

wych Garmisch-Partenkirchen i tak zwanych letnich - Berlin. Piękny Garmisch-
Partenkirchen gościł olimpijczyków w lutym, reprezentacja Polski liczyła 32 osoby. Wśród 
reprezentantów nie było żadnej kobiety Polki. Nie odnieśliśmy tam rewelacyjnych wyni-
ków. Najlepiej spisał się Stanisław Marusarz, który zajął piąte miejsce w otwartym konkur-
sie skoków narciarskich i siódme w kombinacji norweskiej, ale chyba nikt specjalnie nie 
spodziewał się jakiś wspaniałych wyników na zimowych igrzyskach. Polacy dotychczas ta-
kich nie odnosili. Igrzyska w Berlinie, znakomicie zorganizowane, dzisiaj pamiętamy jako 
igrzyska szczególnie upolitycznione. Paradoksalnie Polakom zależało na tym, by na teryto-
rium Niemiec zaprezentować się znakomicie. Reprezentacja Polski nie zdobyła żadnego 
złotego medalu, za to trzy brązowe i trzy srebrne.  

Jeżeli mówimy o igrzyskach, to w moim przypadku w pierwszej kolejności przycho-
dzi nazwisko wspaniałej oszczepniczki Marii Kwaśniewskiej, później Maleszewskiej. Znana 
jest historia, kiedy adorować ją próbował Hitler. Ona tego adorowania nie odwzajemniła, 
nie chciała się spotkać z Hitlerem. Pani Maria Kwaśniewska zdobyła wówczas brązowy 
medal olimpijski w rzucie oszczepem, natomiast medal srebrny w rzucie dyskiem zdobyła 
inna Polka Jadwiga Wajsówna i to historia ciekawa. Tak jak panią Kwaśniewską Hitler pró-
bował adorować, tak panią Wajsównę totalnie zignorował, ponieważ prawdopodobnie 
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uznał, że ona bezprawnie stała się Polką. Przeobraziła się w Polkę w 1919 roku, kiedy wy-
brała Polskę jako swoją ojczyznę. Miała podstawy do tego, by ewentualnie reprezentować 
Niemcy.  

Igrzyska Olimpijskie w Berlinie wiążą się też z pechem Polaków. Myślę tutaj o śred-
niodystansowcu Kazimierzu Kucharskim, który zajął czwarte miejsce, ale prawdopodobnie 
tylko dlatego, że sędziowie, by przypodobać się Hitlerowi, który zasiadał w loży honoro-
wej, przesunęli finisz w inne miejsce. Kucharski przygotowywał się do ataku na ostatnich 
metrach i okazało się, że tych metrów mu zabrakło. Zapomniał, że przesunięto finisz. To 
także pech polskiego boksera, późniejszego mistrza Europy z 1937 roku Henryka Chmie-
lewskiego, który w ćwierćfinałowym pojedynku z faworyzowanym Amerykaninem tak 
pokaleczył ręce, że nie mógł wystąpić w walce półfinałowej o medal brązowy. Niestety, 
zajął czwarte miejsce. Henryk Chmielewski w 1938 roku został bokserem zawodowym, 
wyjechał do Stanów Zjednoczonych i tam pod nieco zmienionym nazwiskiem walczył z 
powodzeniem.  

W tym czasie wciąż na igrzyskach olimpijskich organizowano Olimpijskie Konkursy 
Sztuki. Do Niemiec Polacy wysłali dzieła 30 artystów. W Berlinie drugi medal olimpijski, 
tym razem srebrny, zdobył wspomniany wcześniej Józef Klukowski za płaskorzeźbę 
„Piłkarze”, brązowe medale zdobyli Stanisław Ostoja Chrostowski za drzeworyt „Dyplom 
jacht klubu” oraz Jan Parandowski za powieść „Dysk olimpijski”. Także Polacy zdobywali 
honorowe wyróżnienia, na przykład Eugeniusz Arct za obraz olejny „Hokej”, Franciszek 
Masiak za rzeźbę „Pływak”. W zasadzie możemy mówić w tym przypadku o dużym sukce-
sie Polaków na Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku. W pewnym sensie miało to 
wymiar znacznie większy niż w poprzednich konkursach, bowiem w sytuacji, gdy Niemcy w 
niespotykanym wówczas stopniu wykorzystywali igrzyska do celów propagandy politycz-
nej, każdy medal zawodnika i artysty spoza Niemiec hitlerowskich zmniejszał siłę oddziały-
wania propagandy Goebbelsa. Wszak III Rzesza w klasyfikacji medalowej sportowców 
pokonała wówczas Stany Zjednoczone, zdominowała także konkursy sztuki w większości 
działów. W nieoficjalnych klasyfikacjach tych konkursów, poza artystami niemieckimi, 
włoskimi, austriackimi najlepiej wypadli właśnie Polacy. 
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Potomkowie Polaków 
 
 

 
Polacy na Zaolziu 
Władysław Kubień (Czeski Cieszyn) 
 
 
Historia 
Zaolzie, czyli skrawek Śląska Cieszyńskiego, czy też jak niektórzy mówią, zachodnia 

jego część, to teren, który obecnie leży w zasadzie od roku 1993 już po stronie czeskiej. 
Skąd się tutaj wzięli Polacy? Od przełomu mniej więcej X i XI wieku, aż do roku 1563 Śląsk 
Cieszyński pozostawał pod panowaniem Piastów. Usamodzielnienie się Księstwa Cieszyń-
skiego miało miejsce w roku 1290, gdzie dawna stolica kasztelanii Cieszyn, został mianowa-
ny stolicą księstwa. Dalsze koleje losu tych ziem też były burzliwe, bo Kazimierz Wielki w 
1335 zrzekł się Śląska Cieszyńskiego na rzecz króla czeskiego Jana Luksemburczyka, później 
w 1526 roku razem z całym Zaolziem teren ten wpadł w ręce Habsburgów i został włączony 
do Monarchii Habsburskiej. W roku 1654 ostatnia Piastówna Elżbieta Lukrecja umarła i w 
tym momencie Księstwo Cieszyńskie przeszło pod bezpośrednią władzę Ferdynanda III 
Habsburga. Na Śląsku zaczęły się przemiany. Śląsk, a konkretnie Cieszyn, przestał być stoli-
cą, która przeniesiona została do Brna. Na Śląsku Cieszyńskim doszło wówczas do silnej 
germanizacji. Wszystko się zmieniło dopiero w roku 1848, kiedy po Wiośnie Ludów zaczęły 
się tutaj odradzać polskie narodowościowe korzenie. Zaczęły powstawać pierwsze polskie 
gazety, organizacje. Uświadomienie tej narodowości polskiej zaczęło przybierać na sile i 
proces ten trwa aż do dnia dzisiejszego.  

Wydaje się, że najwięcej przemian Zaolzie przeżyło w swojej historii w XX wieku. 
Siedmiokrotnie zmieniały się granice, zmieniały się różne twory państwowe, aż do roku 
1993. To w skrócie historia bardzo ciekawego skrawka ziemi zwanego Zaolziem. 

 
Geografia 
Spoglądając na mapę, widzimy, że Zaolzie jest ograniczone w naturalny sposób albo 

szczytami górskimi, albo rzekami. Widzimy oczywiście graniczną rzekę Olzę, Odrę, Ostrawi-
cę, szereg pięknych beskidzkich szczytów, z których niektóre mają nie tylko ciekawą histo-
rię, ale również są z nimi związane legendy. Jak chociażby ta wspólna dla Zaolzia i Polski 
legenda o śpiących rycerzach w Czantorii. Oczywiście my mamy tu jeszcze szereg zupełnie 
innych legend np. o karwińskim utopcu, o skarbach na Kozubowej.  

Geograficznie od Mostów koło Jabłonkowa, aż po Bohumin rozciąga nam się Zaol-
zie, które wewnętrznie dzieli się na dwa regiony. Na tak zwane "doły" - to jest Karwina, 
Hawierzów, Bohumin, Orłowa i na tak zwaną "góraliję" od Bystrzycy, aż po Przełęcz Jabłon-
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kowską. To właśnie ten teren zamieszkiwany przez górali. I jest tu czasami taka wewnętrz-
na rywalizacja pomiędzy dolanami, a góralami, którzy lubią się przekomarzać kto jest lep-
szy. Znane i ciekawe miejscowości na Zaolziu to np. Mosty koło Jabłonkowa ze szwedzkimi 
szańcami, to sam Jabłonków z pięknym ryneczkiem, urocza podgórska miejscowość By-
strzyca, Trzyniec z Hutą Trzyniecką, dawna stolica księstwa Cieszyn, podzielony teraz na 
Cieszyn i Czeski Cieszyn. Jadąc dalej w kierunku Bohumina, mijamy Karwinę, kiedyś mocny 
ośrodek górniczy, później Bohumin oraz Orłową i Hawierzów. To są główne miejscowości, 
w których mieszka bardzo dużo Polaków i w których te polskie organizacje, które działają 
na Zaolziu mają swoje siedziby.  

 
Religia 
Na Zaolziu oprócz innych, mniejszych grup wyznaniowych i religijnych dominują 

dwa wyznania. Mniej więcej w równowadze jest katolicyzm i protestantyzm. Protestantyzm 
to przede wszystkim Kościół Pokoju, Kościół na Wyższej Bramie w Cieszynie i oczywiście 
większość katolicka. Zarówno z katolicyzmem, jak i protestantyzmem jest związanych bar-
dzo wiele ciekawych postaci na Zaolziu. 

 
Postacie 
Nazwa Zaolzie jest oczywiście etymologicznie wywiedziona od rzeki Olzy, która jest 

rzeką graniczną. Stała się ona również tematem takiego nieoficjalnego zaolziańskiego hym-
nu. Nauczyciel z Gnojnika Jan Kubisz napisał tekst, który jest śpiewany przy różnych okolicz-
nościach. 

 Płyniesz Olzo, po dolinie, 
płyniesz jak przed laty, 
takie same na twym brzegu 
kwitną wiosną kwiaty. 
  
A twe wody w swoim biegu, 
Się nie zamąciły; 
I tak samo lśnią się w słońcu, 
Jak się dawniej lśniły. 
  
Ale ludzie w swoim życiu 
zmienili się bardzo, 
zwyczajami, wiarą przodków 
ledwie że nie gardzą. (…) 

Ten hymn Zaolzia pod wieloma względami określa sytuację, która czasami ma na 
Zaolziu miejsce, właśnie w związku ze zmianami społecznymi, z asymilacją ludności. Kubisz 
mówi, że wody Olzy się nie zmieniły, ale ludzie się zmienili. Czasami bywa tak, że wnuk 
starą mowę dziadów ledwie rozumie. Te słowa działacza narodowego, społecznika sprzed 
stu kilkudziesięciu lat są aktualne do dzisiaj. Ale tak się chyba dzieje w wielu różnych społe-
czeństwach, nie tylko tutaj na Zaolziu. Drugim ważnym tekstem, który jest związany z Ja-
nem Kubiszem jest "Ojcowski dom", śpiewany na weselach czy też przy innych uroczysto-
ściach i okazjach, które są związane z poszanowaniem tradycji i tym takim narodowym 
dobrem, narodowym poczuciem, które w tej społeczności polskiej jest tutaj bardzo silne.  
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Skoro Jan Kubisz był nauczycielem, to przejdźmy teraz króciutko do spraw szkolnic-
twa. Szkolnictwo narodowościowe, to polskie tutaj w Republice Czeskiej funkcjonuje w 
ramach organizacyjnych i prawnych czeskiego Ministerstwa Szkolnictwa. W roku 2020 na 
Zaolziu działało 32 polskie przedszkola i 25 szkół z polskim językiem nauczania. 10 szkół to 
szkoły pełnoklasowe, czyli od 5 do 9 klasy, a 15 szkół to tak zwane małoklasówki, czyli klasy 
od 1 do 5. Na Zaolziu działają dwie szkoły średnie. Widoczny jest w tej kwestii ubytek, bo 
jeszcze przed kilkoma laty funkcjonowało Technikum Maszynowe w Karwinie, gdzie rów-
nież były polskie klasy. Teraz w Akademii Handlowej w Czeskim Cieszynie już nie ma pol-
skich klas, ale są utworzone grupy z uczniów, którzy zgłosili się do tej placówki z polskich 
szkół. Wygląda to tak, że w ramach czeskiej klasy są wydzielone lekcje na język polski. Jedy-
ną polską pełnowymiarową szkołą średnią jest Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego 
w Czeskim Cieszynie. To gimnazjum ma oczywiście całkiem ciekawą tradycję, bo powstało 
w roku 1947. Trzeba dodać, że pierwsze polskie Realne Gimnazjum w Orłowej na Obrokach 
powstało na początku XX wieku. Później z Obroków przeniosło się do Łazów. Przenosiny do 
Łazów były związane z tym, że oficjalnie nie było już nazwy Polskie Gimnazjum Realne im. 
Juliusza Słowackiego, ale były to klasy lokowane, które spadały pod dyrektoriat czeskocie-
szyński. Kiedy gimnazjum przestało funkcjonować na tych "dołach" i została tylko jedna 
czeskocieszyńska placówka, udało się wysiłkiem organizacyjnym i urzędowym sprawić, że 
została mu przydzielona nazwa naszego patrona, który rozpoczął, można powiedzieć, karie-
rę szkolnictwa polskiego na Zaolziu.  

Zaolzie to region, który obfituje w szereg ciekawych postaci. Książę cieszyński Prze-
mysław Noszak pełnił na dworze cesarza Karola IV funkcję Ministra Spraw Zagranicznych, 
wyjeżdżał na liczne zagraniczne podróże dyplomatyczne. Na przełomie XVI i XVII wieku 
działał na Zaolziu, ale również na Morawach i w Polsce, a w końcu i na Słowacji Jerzy Trza-
nowski, pastor ewangelicki, który zasłynął swoim wielkim zbiorem pieśni nabożnych 
"Cithara sanctorum", z których wiele przeszło i do polskich śpiewników protestanckich. Z 
ponad 1400 pieśni, które zebrał, a niektóre nawet sam napisał, wiele jest śpiewanych do 
dnia dzisiejszego. Wspominałem już Jana Kubisza, bo to tutaj bardzo znana postać. Patrząc 
na tę kwestię bardziej współcześnie - kto z polskich fanów muzyki pop nie zna Ewy Farnej, 
która też pochodzi z Zaolzia. Z Zaolzia również pochodzi były premier Polski Jerzy Buzek. 
Śladów znanych i wybitnych postaci z Zaolzia jest stosunkowo dużo. Zajmiemy się teraz 
postaciami związanymi ze sztuką. 

 
Artyści 
Jeżeli chodzi o literaturę, była już mowa o Trzanowskim. A teraz słów kilka o kimś 

innym. W XIX wieku prosty tkacz z Jabłonkowa Adam Sikora spisał bardzo piękne kantyczki, 
które też są śpiewane do dnia dzisiejszego. Mamy też szereg artystów, którzy w tę zaolziań-
ską kulturę włożyli swój wkład literacki. Na pewno znany również w Polsce jest Gustaw 
Morcinek, który opisywał życie w tych tak zwanych "dołach" tj. kopalniach. Jego "Czarna 
Julka" czy "Łysek z pokładu Idy" to są tylko dwa z tekstów związanych bezpośrednio z Kar-
winą i okolicą. Ciekawym, chociaż teraz zapomnianym już artystą, jest nieżyjący, tragicznie 
zmarły Janusz Gaudyn, którego świetne fraszki i piękne wiersze odzwierciedlają wszystko 
to, co jest dla Zaolzia typowe. Adam Wawrosz pisał gwarą, jego zbiór anegdot, opowiadań i 
humoresek z Zaolzia "Z Adamowej dzichty" też jest dla rdzennych Polaków rewelacyjną 
lekturą, nie tylko ze względu na gwarę, ale również na humor. Skoro już mówię o gwarze, 
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to mamy również pisarki, piszące cieszyńską gwarą. To przede wszystkim Aniela Kupiec, 
Ewa Milecka. Ich zbiorki serdecznie polecam. Mamy też Jacka Sikorę, Józefa Ondrusza, któ-
ry zebrał śląskie godki, legendy i baśnie. Mamy również świetnego pisarza i muzyka Włady-
sława Młynka. To akurat osoby, których już z nami nie ma, ale pozostawiły po sobie piękny 
ślad w postaci artystycznego dorobku. Aby odejść od historii, wezmę na warsztat Renatę 
Putzlacher, tłumaczkę tekstów Jaromira Nohavicy na polski. 

 
Chwila poezji 
Zacytuję tekst Renaty Putzlacher, który też częściowo odzwierciedla to, z czym wie-

lu ludzi na Zaolziu może się borykać. Oczywiście da się to określić jednym pięknym słowem 
- tożsamość, a jak wiadomo ludzie z pogranicza zawsze mają z tą tożsamością problem. 
Gdzie się zgłosić, do tej większości czy tej mniejszości, czy pozostać pośrodku? Wiadomo, 
że zasada jest prosta, mniejszość musi dołożyć starań i włożyć więcej energii, żeby zaistnieć 
w środowisku mniejszościowym. I to na Zaolziu się sprawdza bardzo dokładnie. 

A teraz tekst: "Wyrwana z kontekstu" 
"Urodziłam się tutaj, a uczono mnie języka, którym posługiwali się tamci 
Urodziłam się tutaj, a uczono mnie języka, 
którym posługiwali się tamci. Czytano wiersze  
wieszcza, który żył jeszcze gdzie indziej. 
Naginano mą śródlądową wyobraźnię 
 od morza do morza. Gdy upadałam na duchu, 
 śpiewano mi o Bonapartem, który dał nam 
 jakoby przykład. Nic w moim życiu nic było 
 nieszablonowe. Może tylko żargon, którym się 
 posługiwałam. I galicyjski kod genetyczny. 
 Gdy pytano mnie o tożsamość, pewna byłam 
 tylko swej płci. Choć nieraz mi mówiono, 
 że równy ze mnie chłop. Kolor skóry 
 też mi się zmieniał w zależności od pór roku. 
 Również w kłopotliwych sytuacjach, a więc 
 dosyć często. Zawsze czułam się w pół drogi. 
 Wyrwana z kontekstu. Sama sobie do pary, 
 żeglarzem i tratwą. Po wieki wieków 
 w narodowej formalinie. Marząca w duchu 
 o spokojnych wodach." 
 
Po lekturze tego tekstu chyba też dokładniej możemy odebrać słowa Tadeusza Ró-

żewicza, że:  
"Ojczyzna to kraj dzieciństwa 
Miejsce urodzenia 
To jest ta mała najbliższa 
Ojczyzna" 

 
I tak też wielu Polaków na Zaolziu odczuwa tę więź do tego swojego skrawka ziemi.  
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Możemy jeszcze wspomnieć o całej masie innych twórców, którzy się na Zaolziu uro-
dzili i którzy są z nim związani, ale tworzą w innych dziedzinach niż literatura. Jeżeli chodzi o 
rzeźbiarzy i plastyków wymienię tylko niektóre nazwiska: Franciszek Świder, Bronisław Liber-
da, Karol Piegza, Oskar Pawlas, Józef Drąg. Z tych twórców młodszego pokolenia: Roman 
Chmiel, Władysław Szperc, Zbigniew Kubeczka, ilustratorka Darina Krygiel. Zatrzymam się 
przy twórcy, który odszedł niedawno po długiej chorobie, przy Bronisławie Liberdzie. Dlacze-
go? Był to dla mnie taki człowiek renesansu. człowiek, który chyba jako jeden z pierwszych 
twórców zaolziańskich wyszedł poza region. W swoim czasie ilustrował ogólnopaństwowe 
pisemka dla dzieci. Później dla telewizji, czechosłowackiej wtedy jeszcze, stworzył dwie fajne 
wieczorynki. Cesta do hlubin kočičí duše jest po prostu świetna, właśnie z takim skrótowym a 
nawet karykaturalnym podejściem, była bardzo lubiana przez dzieciaki.  

 
Organizacje 
Polacy na Zaolziu generalnie lubią się organizować. Powstał tutaj cały szereg różnych 

organizacji, które dzięki swoim działaniom utrzymują polską społeczność w jakiejś takiej ko-
mitywie. Nie sposób opowiedzieć o wszystkich, a więc przedstawię dwie najważniejsze. W 
1947 powstał Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, który do dnia dzisiejszego jest jedną z 
najważniejszych polskich organizacji działających na Zaolziu. Zarząd Główny ma swoją siedzi-
bę w Cieszynie, ale bardzo aktywnie działają koła PZKO w różnych miejscowościach od Mo-
stów aż po Bohumin. Koła wybudowały w ciągu wielu lat swojego istnienia, własną pracą i 
wysiłkiem swoich członków Domy PZKO: w Nawsiu, Dom PZKO im. Żwirki i Wigóry w Cierlicku, 
w Karwinie. Tych świetlic, w których odbywa się szereg imprez jest naprawdę dużo. W kołach 
działają amatorskie teatry, zespoły śpiewacze, chóry, które też są takim wyznacznikiem zrze-
szania się Zaolziaków w różne organizacje. Obecnie organizacją, która zrzesza te mniejsze 
podmioty na Zaolziu jest Kongres Polaków. Kongres najpierw powstał jako Rada Polaków w 
roku 1990, czyli po Aksamitnej Rewolucji. W roku 1991 nazwę zmieniono na Kongres Pola-
ków. Jest to organizacja, która występuje w imieniu mniejszości przy rządzie czeskim, utrzy-
muje kontakty z rządem polskim, z Konsulatem Generalnym i z Ambasadą.  

Drobna wstawka jeszcze w temacie organizacji działających na Zaolziu. Oprócz tych 
głównych chciałbym wymienić ponadto: Towarzystwo Nauczycieli Polskich, które jest też 
organizatorem szeregu imprez, podobnie jak Polskie Towarzystwo Artystyczne "Ars Musica" , 
które zrzesza kapele ludowe, chóry zespoły artystyczne. Młodzież studiująca w różnych 
ośrodkach akademickich utworzyła Sekcję Akademicką "Jedność", czyli popularny SAJ. Oprócz 
tego działa na przykład Harcerstwo Polskie na Zaolziu i szereg innych mniejszych specjalizują-
cych się w danych dziedzinach życia społecznego organizacji. Tak jak chociażby Stowarzysze-
nie Artystów Plastyków. Większość z tych osób, które wymieniałem w tej działce, plastycy 
Zaolzia, jest członkami tegoż ugrupowania.  

Trzeba tu jeszcze wspomnieć o imprezach, bo na te imprezy zapraszam również ser-
decznie na Zaolzie, bo jest co pooglądać i posłuchać, a przy okazji jest też coś dla ciała. Takie 
sztandarowe imprezy to Święto Gorolski, gdzie oprócz występów różnych zespołów folklory-
stycznych z całego świata, a to dzięki temu, że Święto Gorolski jest wpisane w cykl imprez 
związanych z Tygodniem Kultury Beskidzkiej, który odbywa się w Polsce. W Lasku Miejskim w 
Jabłonkowie, bo tam się właśnie impreza odbywa, możemy zobaczyć zespoły folklorystyczne z 
Ameryki Południowej, z południa Europy, ze Skandynawii. Program jest bardzo bogaty, a poza 
tym można spróbować naszej specjalności domowej "warzonki", placków, czyli to jest to coś 
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dla ciała. Oprócz tego co kilka lat odbywa się Festiwal PZKO, w którym poszczególne koła 
PZKO prezentują swój dorobek. Młodzi też lubią się tutaj udzielać i dla nich jest stworzony 
Festiwal Piosenki Dziecięcej, z którego też wyszła wspomniana Ewa Farna i cały szereg in-
nych młodych zespołów i piosenkarzy. Mamy również Zjazd Gwiaździsty, imprezę sportową 
odbywającą się zimą, biegi, zjazdy narciarskie, igrzyska lekkoatletyczne dla młodzieży. Nie-
którzy na pewno spotkali się na festiwalach z zaolziańskimi zespołami folklorystycznymi, 
albo chórami takim jak: Chór Hutnik z Trzyńca, Chór Nauczycieli Polskich, Chór Gorol, a ze-
społy folklorystyczne to Błędowianie, Zespół Folklorystyczny Oldrzychowice. Działalność 
kulturalna zrzeszająca Zaolziaków w różnych zespołach i grupach też jest bogata.  

 
Inne organizacje 
Są też takie instytucje na Zaolziu, których byłoby grzechem nie wymienić. Rozpocznę 

od teatru Cieszyńskiego. To jest jedyna scena w Republice Czeskiej, która posiada dwa ze-
społy: zespół czeski i zespół polski. Scena polska Teatru Cieszyńskiego gra spektakle po pol-
sku. Do teatru uczęszcza młodzież szkolna i może słuchać pięknej polszczyzny w wykonaniu 
aktorów. Teatr ogólnie ze swoją salą wystawową oraz ze sceną lalkową "Bajka", która też 
gra dwujęzycznie, tworzy taką instytucję wspierającą polską mniejszość narodową na Zaol-
ziu.  

Prasa 
Oczywiście prasa to też ważna rzecz. Nawet dzisiaj w świecie internetowych me-

diów, portali, grup społecznościowych, prasa nadal jest poczytna i nie powiedziała swojego 
ostatniego słowa. Takie dwa tytuły związane z Zaolziem to: "Głos" kiedyś zwany "Głosem 
Ludu" za czasów komuny, popularnie się wtedy utarło, że tę gazetę nazywamy 
"plotkorzem". Jak to bywa w tego typu mediach, pojawiają się całkiem ciekawe artykuły, 
które nie zawsze muszą być precyzyjne i dokładne czy ze względu na treść czy tłumaczenie. 
"Głos" wychodził kiedyś cztery razy w tygodniu, teraz dwa razy. Renomowanym miesięczni-
kiem, który obejmuje to życie kulturalne na Zaolziu szerzej i dogłębniej, ładniej oczywiście 
wydanym jest miesięcznik "Zwrot". Z nim na przykład byli związani tacy twórcy jak: Henryk 
Jasiczek, o którym wcześniej nie wspominałem, czy cały szereg osobistości Zaolzia. Mamy 
również pisemka dla młodzieży szkolnej czyli: "Ogniwo" czy "Jutrzenka". Przy tej okazji trze-
ba wspomnieć , że funkcjonuje również na Zaolziu Centrum Pedagogiczne dla Polskiego 
Szkolnictwa Narodowościowego, które również organizuje cały szereg imprez i jest współor-
ganizatorem innych większych przedsięwzięć, ale przede wszystkim daje taką pomoc meto-
dyczną i merytoryczną szkolnictwu zaolziańskiemu. Również bardzo interesujące projekty 
realizuje Towarzystwo Przyjaciół Polskiej Książki. Mógłbym długo mówić, ale to wszystko to 
są tylko wyrywki tego wszystkiego, co się na Zaolziu dzieje.  

Interesujące będzie, a wyniki będą znane dopiero w przyszłym roku, dowiedzieć się, 
ilu jest obecnie Polaków na Zaolziu, ile ludzi zadeklarowało przynależność do tej mniejszo-
ści. W tym roku w maju zakończył się Powszechny Spis Ludności. I jak dokumentują zdjęcia 
na przykład z pociągów jadących po Zaolziu na linii Bohumin-Mosty koło Jabłonkowa, czy 
też naklejki na drzwiach niektórych polskich instytucji, ciekawe, ile osób przyzna się, że są 
Zaolziakami , że "Mówiym po naszymu", czyli na kartofle "ziymnioki" a na spodnie "galaty".  

Na zakończenie powiem krótko, zapraszam Was tutaj na Zaolzie. Skosztujcie i obej-
rzyjcie sami, jak to Zaolzie smakuje. A może dla Was również ciekawym materiałem będzie 
taki stuminutowy film, który zrealizowała w 2017 roku Izabela Wałaska "Zaolzie fenomen 
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Z". Jest on zapewne dostępny na YouTubie czy innych kanałach internetowych. Ten film 
powstawał przez cztery lata. Jest to wypowiedź około 80 osób, które są w jakiś sposób zwią-
zane z Zaolziem. Są to oczywiście artyści, przedstawiciele kultury, ale również przedstawi-
ciele biznesu, którym udało się wyjść z tego zaolziańskiego światka na szerokie wody. To jest 
kolejna porcja materiału związanego z Zaolziem.  

A to zaproszenie na Zaolzie jest w zasadzie bardzo proste do zrealizowania, bo nie 
ma już tych szlabanów, nie ma kolejek, które pamiętamy z czasów stanu wojennego. Dzięki 
Schengen przejście na drugi brzeg  Olzy jest sprawą naprawdę bardzo, bardzo prostą.  

 
 
 

Polacy w Kirgistanie 
Zenona Ślązak-Biegalijew  
(prezes Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego  
„Odrodzenie” w Biszkeku) 
 
 
Nazywam się Zenona Ślązak-Biegalijew, jestem prezesem Polskiego Stowarzyszenia 

Kulturalno-Oświatowego „Odrodzenie” w Biszkeku. To jedyna organizacja polonijna w Kirgi-
stanie, państwie oddalonym od Polski prawie o 6 tys. kilometrów. Być może wiele osób w 
Polsce nawet nie wie, gdzie leży Kirgistan. Jest to państwo, które pojawiło się na mapach 
świata po rozpadzie Związku Radzieckiego w 1991 roku. Przedtem było jedną z republik 
sowieckich. Ma powierzchnię prawie 200 tys. km², graniczy z Chinami, Tadżykistanem, Ka-
zachstanem i Uzbekistanem. Liczy ponad 5 mln mieszkańców. Stolicą Kirgistanu jest Biszkek, 
dawniej Frunze. Ponad 90% terytorium zajmują wysokie góry, olbrzymie i dzikie. Najwyższa 
góra Kirgistanu, Szczyt Zwycięstwa, ma 7439 m n.p.m. , Chan Tengri ma 7010 m n.p.m. i jest 
jedną z najpiękniejszych gór świata. W tłumaczeniu Chan Tengri oznacza "gospodarz nie-
bios" lub "ojciec duchów". Ludzie dawniej kłaniali się tej górze jak bóstwu. W Kirgistanie 
znajduje się ponad 2000 jezior polodowcowych. Najpiękniejsze i największe jest Jezioro 
Issyk Kul, co w tłumaczeniu oznacza "gorące jezioro". Issyk Kul leży na wysokości 1609 m 
n.p.m., jest słone, ze wszystkich stron otoczone wysokimi szczytami, nigdy nie zamarza, a 
jego głębokość sięga 700 m. Do jeziora wpadają setki rzek i małych strumieni, ale ani jedna z 
niego nie wypływa. Bogata jest również flora i fauna Kirgistanu, szczególnie nad Jeziorem 
Son Kul, drugim co do wielkości i największym słodkowodnym jeziorem Kirgistanu. Leży 
między łańcuchami Gór Tien-Szan na wysokości ponad 3000 m. W okresie letnim, jak za 
dawnych czasów pasterze stawiają jurty i wypasają swoje stada. Rośnie tu wiele ziół leczni-
czych. Dla turystów są tu piękne miejsca do przejażdżek konnych, można przyglądać się 
dzikim ptakom lub odpoczywać w tradycyjnej kirgiskiej jurcie, skosztować kumysu, napoju 
przygotowanego z mleka kobylego, posłuchać gry na komuzie. Komuz – prosty instrument 
strunowy z Kirgistanu. Zbudowany z sześciu starannie połączonych części wyprodukowa-
nych tradycyjnie z drewna morelowego schnącego uprzednio kilka lat. Strojenie odbywa się 
w rękach mistrzów gry na tym instrumencie. Oprócz ludowych rękodzielników wytwarzany 
jest też w zakładzie Muras w mieście Osz. Wykorzystywany przez zespoły ludowe, przy oka-
zji wesel i innych uroczystości, jak również przez bajarzy śpiewających monotonne ludowe 
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legendy kirgiskie.  
Współczesny Kirgistan to państwo wieloetniczne. Oprócz Kirgizów mieszka tu ponad 

80 różnych narodowości, m.in.: Uzbecy, Rosjanie, Ukraińcy, Tadżycy, Koreańczycy, Czeczeni, 
Dunganie, Grecy, Białorusini, a także Polacy, którzy stanowią najmniejszą ze słowiańskich 
diaspor. Szczególnie barwnie i kolorowo jest na święto Nouruz, początek wiosny. Wszyscy 
wychodzą na plac przed Zgromadzeniem w strojach ludowych, demonstrują tradycyjną 
kuchnię i tańce. Także i Polacy uczestniczą w tym barwnym korowodzie. Obecnie Zgroma-
dzenie Narodu Kirgistanu zrzesza 33 organizacje mniejszościowe. Wszystkie diaspory mają 
swoje siedziby w Domu Przyjaźni, także i nasze Stowarzyszenie.   

Kiedy przyjechałam do Kirgistanu pod koniec lat 80. XX w., nigdy nie myślałam, że 
spotkam tu Polaków. I dopóki był Związek Radziecki nikt się specjalnie nie afiszował ze swo-
im polskim pochodzeniem. Dopiero po rozpadzie imperium sowieckiego ludzie zaczęli po-
szukiwać swojej tożsamości i wracać do swoich korzeni. Pracując nad naszą książką "Losy 
Polaków w Kirgistanie. Przeszłość i teraźniejszość", poszukiwaliśmy dokumentów w archi-
wach, zapisywaliśmy wspomnienia starszych osób. Udało się nam dosłownie w ostatnim 
momencie, dzisiaj już ich z nami nie ma. Książka oczywiście nie wyczerpała tematu i dalej 
pracujemy w tym kierunku. Polaków w Kirgistanie podzieliliśmy jakby na trzy grupy. Pierw-
sza to potomkowie zesłańców, uczestników powstań narodowowyzwoleńczych, przesiedleń, 
którzy byli przymusowo zasymilowani i, bojąc się prześladowań, starali się ukrywać swoją 
narodowość. W takich warunkach trudno było im zachować język, tradycję i religię. Nieraz 
spotykałam takie osoby, których rodzice byli Polakami, a córka miała w paszporcie zapisane 
Rosjanka, żeby mieć lepszy start w życiu, czy znaleźć lepszą pracę. Te osoby nie mają żad-
nych dokumentów po przodkach. Często jedyną pamiątką po poprzednich pokoleniach są 
zdjęcia lub tylko wspomnienia. Druga grupa to represjonowani i zesłani do Kazachstanu 
przez Stalina w latach 30. XX w. z terytoriów, które kiedyś były polskie, potem pod zaborem 
rosyjskim, a po I wojnie znalazły się w Związku Sowieckim. Ci Polacy nigdy tak naprawdę w 
Polsce nie mieszkali, ale mocno ucierpieli za to, że byli Polakami. Wielu zginęło w więzie-
niach, wielu rozstrzelano bez żadnej przyczyny, inni umarli z głodu i chorób. Stalin wywoził 
całe wsie z Ukrainy i Białorusi do Kazachstanu i na Syberię. Znacznie później niektórzy z nich 
przesiedlili się do Kirgistanu, gdzie był łagodniejszy klimat i lepsze warunki do życia. Te oso-
by mają udokumentowane swoje polskie pochodzenie, większość zachowała religię, modli 
się po polsku, ale języka polskiego nie znają. Trzecia grupa to Polacy, którzy przyjechali do 
Kirgistanu za głosem serca lub do pracy. Ich jest najmniej. Przykładem takiego emigranta z 
własnej woli jestem ja sama. Urodziłam się i wychowałam w Polsce i nigdy nie sądziłam, że 
los zaprowadzi mnie tak daleko od ojczyzny. Są tu także polscy księża, którzy służą w Biszke-
ku i na południu Kirgistanu, a także Polacy, którzy przez jakiś czas pracują w międzynarodo-
wych organizacjach.  

W czasie II wojny światowej było tu bardzo dużo Polaków, a wszystko dlatego, że na 
południu kraju w Dżalalbadzie stacjonowała prawie przez rok 5. Dywizja Piechoty Armii Ge-
nerała Andersa. Składała się ona z Polaków, którzy zostali wywiezieni z Kresów zajętych w 
1939 roku przez Sowietów. Po tak zwanej amnestii z łagrów i więzień starali się wszelkimi 
sposobami, często ostatkiem sił, dotrzeć do miejsc formowania armii polskiej, widząc w tym 
jedyny ratunek na przeżycie. Oczywiście nie wszystkim udało się wyjść z Armią Andersa, 
większość wyjechała już po zakończeniu wojny w 1946 roku, ale na pewno nie wszyscy. W 
Dżalalabadzie był cmentarz polski, który się niestety nie zachował. 12 lat temu władze pol-
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skie postawiły na tym miejscu pomnik, a także tablice pamiątkowe w innych miejscach, upa-
miętniające pobyt Polaków w Kirgistanie. W Dżalalabadzie jest kościół katolicki i ksiądz Adam 
opiekuje się pomnikiem żołnierzy Andersa.  

Nasza szkoła jest nietypowa, klasy są łączone i zróżnicowane nie tylko pod względem 
wieku, ale też znajomości języka polskiego. Ilość uczniów ciągle się zmienia. W ciągu tych 20 
lat mieliśmy 11 nauczycieli z Polski. Niektórzy zostawili ważny ślad w życiu naszej Polonii. Do 
tej pory utrzymujemy z nimi bliski kontakt i możemy liczyć na ich pomoc i radę. Zdarzali się 
też zupełnie przypadkowi ludzie, którzy nie potrafili się odnaleźć w naszych warunkach. Byli 
też i tacy, ze współpracy z którymi musieliśmy zrezygnować. Na pewno nie jest łatwo być 
nauczycielem w takich miejscach, jak nasze Stowarzyszenie, ponieważ rola nauczyciela nie 
ogranicza się wyłącznie do przeprowadzenia lekcji z uczniami. Nauczyciel jest animatorem 
życia polonijnego, pomaga w organizacji różnych imprez, redagowaniu naszego czasopisma, 
czy nagrywaniu naszych audycji radiowych. Nauczyciel przybliża uczniom Polskę, jest jakby 
oknem, przez które poznają oni Polaków. Obecnie nie mamy nauczyciela z Polski. Jak na tak 
dużą odległość do Polski, to mamy dosyć dobrze wyposażoną bibliotekę w podręczniki, książ-
ki, filmy, gry. Z każdego wyjazdu do Polski przywoziliśmy coś. Fundacja Oświata Polska za 
Granicą bardzo nam pomaga, dostarczając co jakiś czas książki i pomoce dydaktyczne. Są 
również inne organizacje, z którymi współpracujemy: Fundacja Pomoc Polakom na Wscho-
dzie, Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", a także indywidualne osoby. Ważną formą eduka-
cji i integracji naszego środowiska polonijnego są nasze Letnie Szkoły, organizowane od 15 
lat nad Jeziorem Issyk Kul w ośrodku, który wybudował kościół katolicki w Kirgistanie przy 
udziale naszych polskich księży. Na Letnią Szkołę zabieramy dzieci i młodzież, nie tylko Pola-
ków. Te 12 dni aktywnego wypoczynku z językiem polskim, historią, teatrem, śpiewem, tań-
cami, dają możliwość, aby lepiej się poznać, zaprzyjaźnić, zintegrować, odpocząć nad tym 
pięknym jeziorem i czegoś się nauczyć na warsztatach muzycznych. Nieraz pomagali nam też 
nasi przyjaciele ze Szwajcarii i Niemiec.  

 
Działalność PSKO "Odrodzenie" 
Nazwę dla naszego Stowarzyszenia "Odrodzenie" wybraliśmy nieprzypadkowo, po-

nieważ nadrzędnym celem naszej działalności jest odradzanie polskości, języka, historii, kul-
tury i tradycji, a także wspieranie inicjatyw kirgiskiej Polonii. Drugi, nie mniej ważny, kieru-
nek naszej działalności to promocja polskiej kultury w Kirgistanie. W tych dwóch kierunkach 
od samego początku działamy. W Stowarzyszeniu główny nacisk kładziemy na naukę języka 
polskiego, historii, poznawanie polskiej kultury i tradycji. Od początku działa szkółka języka 
polskiego dla dzieci i dorosłych. Oprócz lekcji z języka polskiego i historii organizujemy różne 
imprezy z okazji świąt narodowych i religijnych. Wypracowaliśmy swoje tradycje obchodów 
świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Konstytucji 3 Maja oraz Dnia Niepodległości. Nie 
zapominamy również o Dniu Babciu, Ostatkach, Dniu Matki, Andrzejkach i Mikołajkach. Sta-
ramy się, aby te spotkania miały nie tylko towarzyski charakter, ale i poznawczy, ponieważ 
każda informacja o polskiej kulturze, historii i tradycjach wzbogaca duchowo naszych Pola-
ków.  

Z dziećmi dużo śpiewamy, recytujemy wiersze, przygotowujemy różne inscenizacje 
teatralne. Dzieci bardzo lubią występować i chociaż nie wszystkie mają predyspozycje do 
śpiewu, to nie ma żadnego znaczenia, ponieważ wszystkie się rozwijają. Przez wiele lat dzia-
łał przy stowarzyszeniu Dziecięcy Zespół Taneczny "Krakowianka", który później samoistnie 
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przerodził się w zespół wokalny. Z dorosłymi tradycyjnie spotykamy się na "polskich czwart-
kach". To takie nasze spotkania nawiązujące do obiadów czwartkowych króla Stasia. Przy 
filiżance herbaty i ciastku rozmawiamy o Polsce i polskiej kulturze, spotykamy się z Polakami, 
którzy odwiedzają Kirgistan, śpiewamy polskie piosenki i staramy się mówić po polsku. Doro-
śli bardzo lubią te spotkania.  

 
Polonijne media 
Przeszło 20 lat emitujemy na antenie kirgiskiego radia autorskie audycje "Radio Polo-

nia" po polsku i rosyjsku oraz raz w miesiącu po polsku i kirgisku. Przez ten czas zmieniały się 
rządy i zmieniali prezydenci, przeżyliśmy trzy rewolucje. Bywały trudne momenty, kiedy za-
braniano nam mówić o rzeczach istotnych, ale wytrwaliśmy i cieszy nas to, że raz w tygodniu 
możemy usłyszeć w kirgiskim radiu język polski i polską muzykę, opowiadać o historii, kultu-
rze i tradycjach, o tym, co nas łączy i z czego możemy być dumni.  

Od 2003 roku nasze Stowarzyszenie wydaje również swój kwartalnik "Polonus w 
Kirgistanie". Czasopismo redagowane jest społecznie, a na druk otrzymujemy dofinansowa-
nie z Polski przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie. Kwartalnik wychodzi po polsku i 
po rosyjsku, a w każdym numerze jest jeden artykuł po kirgisku. Piszemy o wydarzeniach 
polonijnych, o polskiej historii, kulturze i sztuce, ale także o Kirgistanie. Wyszły już 63 numery 
kwartalnika. Jest to swego rodzaju kronika polonijnej działalności. I chociaż nikt z nas nie ma 
wykształcenia dziennikarskiego, staramy się to robić jak najlepiej potrafimy, z pasją i zaanga-
żowaniem.  

Staramy się również aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym Kirgistanu. Organizo-
waliśmy okrągły stół poświęcony problemom krzywdzenia dzieci. Zaprosiliśmy z Polski przed-
stawicieli Fundacji Dzieci Niczyje i Stowarzyszenia im. Korczaka, którzy dzielili się swoimi 
doświadczeniami. Często organizujemy wspólne imprezy z dziećmi niepełnosprawnymi z 
Fundacją Tulu i aktywnie uczestniczymy w różnych akcjach charytatywnych.  

Polska jest lubiana w Kirgistanie i postrzegana jako państwo niosące demokratyczne 
wartości, w którym młodzi ludzie mogą zdobyć dobre wykształcenie, jako państwo z bogatą 
kulturą. Nasza działalność nie tylko promuje polską kulturę, ale również ma wpływ na rozwój 
życia kulturalnego w Kirgistanie. To bardzo ważna część naszej działalności, dla mnie nawet 
priorytetowa. Wspólnie z Konserwatorium Muzycznym, w którym pracuję, zorganizowaliśmy 
prawie 100 różnych imprez kulturalnych: koncertów polskiej muzyki, konkursów, wieczorów 
poezji. Jeśli finanse pozwalają, zapraszamy muzyków z Polski, jeśli nie, miejscowi muzycy z 
wielką chęcią biorą udział w naszych koncertach. Grają utwory polskich kompozytorów i 
nawet śpiewają ładnie po polsku. 

Jednym z naszych największych przedsięwzięć jest Międzynarodowy Festiwal – 
„Konkurs Ars Polonia,” organizowany cyklicznie od 2006 roku. Odbyło się 9 edycji tego kon-
kursu, w którym biorą udział młodzi muzycy z Kirgistanu i innych państw Azji Centralnej. Jest 
również konkurs dla zespołów kameralnych „Ars Polonia Camerata” organizowany co dwa 
lata, który ma na celu promowanie muzyki kameralnej w Kirgistanie. Odbyło się 5 edycji tego 
konkursu. Organizujemy także konkursy wokalne „Canto Di Polonia”, Rewia Polskiej i Kirgi-
skiej Piosenki. Ostatni odbył się w 2019 roku i poświęcony był Stanisławowi Moniuszce. 
Wszystkie te konkursy są bardzo popularne w środowisku muzycznym.  

Nasza działalność kulturalna jest możliwa w dużym stopniu dzięki pomocy mojego 
męża, który jest kompozytorem i rektorem Konserwatorium, a właściwie jego założycielem. 
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Jest osobą szanowaną i powszechnie cenioną i wspiera mnie w różnych inicjatywach. Na 
swoim koncie ma wiele osiągnięć i jest laureatem wielu prestiżowych nagród. Również Pol-
ska uhonorowała go w 2011 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej 
Polskiej. Nasza córka Bachijana łączy w sobie miłość do Polski i do Kirgistanu. Mam nadzieję, 
że będzie w przyszłości kontynuować moją pracę polonijną. 

Kirgiska Polonia nie jest rozpieszczana wyjazdami do Polski. Odległość i koszty po-
dróży sprawiają, że zwykle Polacy z Kirgistanu nie mają możliwości częstych wyjazdów, cho-
ciaż jest to największy motywator w naszej pracy szczególnie z dziećmi i młodzieżą. Mieli-
śmy szczęście, że przez wiele lat z rzędu zapraszała nas nieduża podkrakowska gmina Racie-
chowice na letnie pobyty edukacyjne. Młodzież do tej pory wspomina te wyjazdy. Nawet 
jeden raz grupa seniorów odwiedziła po raz pierwszy Polskę. Dużym przeżyciem dla naszej 
młodzieży był udział w Konkursie Recytatorskim "Kresy" w Białymstoku. Pozostały wspania-
łe kontakty i przyjaźnie, które trwają cały czas. Także ciekawy był udział w zlocie Orle Gniaz-
do w Poznaniu. Ostatni nasz wyjazd do Polski był właśnie do Białegostoku w ramach wymia-
ny edukacyjnej ze Szkołą Podstawową nr 4 im. Sybiraków. Pozostał cały bukiet pięknych 
wspomnień. Niestety, nie udało się przeprowadzić drugiej części tego projektu, czyli przyjaz-
du dzieci i opiekunów z Białegostoku do Kirgistanu. Na przeszkodzie stanęła pandemia, kwa-
rantanna, ograniczenia i całe nasze życie się zmieniło. Mam jednak cichą nadzieję, że uda się 
nam kiedyś dokończyć ten projekt.  

Polonia w Kirgistanie istnieje już 23 lata. Wierzę, że nic w naszym życiu nie jest dzie-
łem przypadku, także i to, że znalazłam się tu w Kirgistanie. Jestem głęboko związana z Pol-
ską i będąc tak daleko od kraju, musiałam stworzyć taką małą oazę polskości potrzebną 
mojemu sercu. Chciałam, żeby moja córka kochała Polskę, znała język i polską kulturę, to 
było dla mnie bardzo ważne. Widzę, że pomaga to też innym ludziom, którzy angażują się i 
wspólnie działają i wszyscy na tym korzystają. Myślę, że Polska również.
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Działo się w RODM-ie  
 

 
 

Piotr Sawicki (Białystok) 
 

Twarze Kresów – konkurs fotograficzny  
 
 
Tegoroczna edycja konkursu fotograficznego "Twarze Kresów” to zdjęcia przesycone 

mądrym patriotyzmem. Nie wiem, co sprawiło, że to spojrzenie stało się dominującym. Mo-
że  pandemia, a może sytuacja polityczna za wschodnią granicą, na Białorusi. 

Pierwsza nagroda, zdjęcie Łukasza Horoszki z Siemianówki, to wybitnie polskie spoj-
rzenie na koloryt pejzażu, jak żywy obraz Leona Wyczółkowskiego pt. „Rybak” z 1896 roku. 
Piękne, wypracowane światło. Forma i rytm są ulotne, niezwykle szlachetne i szalenie wcią-
gające w polskość Kresów.  

Druga nagroda to dyptyk Tatiany Markievich. Oba portrety przedstawiają matki z 
synami. Biało-czerwona kolorystyka niesie ze sobą w pierwszym skojarzeniu wybitnie polskie 
konotacje. Jednak tłem jest tu flaga wolnej Białorusi, która stała się symbolem protestu na-
szych wschodnich sąsiadów. Emanujący z fotografii smutek i symboliczne czerwone schody 
pokazują, jak trudna może być walka o wolność i ile niesie ze sobą wyrzeczeń. Jest to do-
świadczenie ciągle żywe i wybitnie wpisujące się w kresową historię i tradycję.           

Trzecia nagroda to dwa zdjęcia Aleksandra Sayenki. Pierwsze z nich pt. „Cmentarz”. 
przywodzi na myśl abakany Magdaleny Abakanowicz, Pomnik Poległych Stoczniowców 1970 
w Gdańsku, czy rzeźby pioniera asamblażu Władysława Hasiora. Dopełniający dyptyk obraz 
pt. „Jezus” kontrastuje oszczędnością barw i niesamowitą formą. Zdjęcia Sayenki dzięki swe-
mu uniwersalizmowi przywodzą na myśl tragedię dwóch narodów od pokoleń żyjących obok 
siebie – Białorusinów i Polaków, nasze wspólne korzenie, naszą wspólną historię.  

Pierwsze wyróżnienie otrzymał obraz Bartosza Frątczaka pt. „Pochód Polaków”, przy-
wodzące na myśl zdjęcia z pogrzebu serca Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wilnie 12 maja 
1936 roku. Drugie wyróżnienie przypadło Małgorzacie Pawelczyk za fotografię pt. ”Mój przy-
jaciel”. Przyjaźń widać na kilometr. Jedność człowieka z naturą. Drzewo, pies – przyjaciel 
człowieka, drewniana ławka i drewniany płot. Niesamowita wspólnota. Dodatkowym atutem 
tej fotografii jest jej czarno-biała forma i piękna kompozycja. 

To tylko przegląd nagrodzonych prac. Wszystkie nagrodzone i zakwalifikowane do 
wystawy zdjęcia można będzie obejrzeć na pokonkursowej ekspozycji. Dzięki determinacji i 
uporowi autorów udało się przekazać trochę innej polskości, tej w wielokulturowym, wielo-
wymiarowym, niejednoznacznym wydaniu, która dzięki nim wzbogaca dziedzictwo wschod-
nich rubieży Rzeczypospolitej. 

To jest nasze, jak nasz jest Stanisław Wyspiański z całą swoją twórczością artystycz-
ną: malarską, dramaturgiczną, poetycką. Pozwolę sobie zakończyć cytując fragment z 
„Wesela”: rozmowę Poety z Panną Młodą w trzecim akcie.  
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POETA 
Po całym świecie 
możesz szukać Polski, panno młoda, 
i nigdzie jej nie najdziecie. 
PANNA MŁODA 
To może i szukać szkoda 
POETA 
A jest jedna mała klatka – 
o, niech tak Jagusia przymknie 
rękę pod pierś. 
PANNA MŁODA 
To zakładka 
gorseta, zeszyta trochę przyciaśnie. 
POETA 
– A tam puka? 
PANNA MŁODA 
I cóz za tako nauka? 
Serce – !–? 
POETA 
A to Polska właśnie. 

 
Stanisław Wyspiański „Wesele” 
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1 MIEJSCE Łukasz Horoszko - Siemianówka 
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2 MIEJSCE Tatsiana Markevich - Aliaksandra i Alialsandr.  Prześladowani z Białorusi 



150 

3 MIEJSCE Alexander Sayenko - Cmentarz 

WYRÓŻNIENIE Bartosz Frątczak - Pochód Polaków 
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Alexander Sayenko - Jezus 

WYRÓŻNIENIE Małgorzata Pawelczyk - Mój przyjaciel 
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Andrzej Gulewicz - Łemkowski krzyż 

Bartosz Frątczak - Powstańcy 
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Bożena Kisiel  - Koncert 

Grażyna Hankiewicz - Marzenia 
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Grażyna Hankiewicz - Modlitwa 

Jacek Dryglewski - Brodacze. Sławatycze 



155 

Ja
n

in
a 

C
yn

ki
el

 -
 P

o
rt

re
t.

 S
ta

n
is

ła
w

 
Ja

n
in

a 
C

yn
ki

el
 -

 P
o

rt
re

t.
 T

er
es

a 



156 

Joanna Sawicka - Grabarka  

Łukasz Horoszko - Karpowicze 
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Małgorzata Pawelczyk - Róża, mój cały świat 

Piotr Dmitruk - Cmentarz w Drohiczynie 
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