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Od redakcji

Po raz piąty mamy zaszczyt i przyjemność zaproponować Czytelnikom rocz-
nik „Zeszytów Naukowych PUNO”, który prezentuje dokonania uczonych, 

młodych pracowników naukowych związanych z  Polskim Uniwersytetem 
na Obczyźnie w Londynie oraz współpracowników i sympatyków skupionych 
wokół tej szacownej placówki.

Rektor PUNO prof. Halina Taborska oraz Redakcja składają serdeczne po-
dziękowania za wsparcie finansowe edycji piątego tomu, udzielone przez The 
Hanna & Zdzislaw Broncel Charitable Trust, a także The De Brzezie Lancko-
ronski Foundation (Fundacja Lanckorońskich), której przewodnicząca – Karo-
lina Lanckorońska – na osobisty list prof. Taborskiej z prośbą o wsparcie, pozy-
tywnie na nią odpowiedziała.

Słowa wdzięczności kierujemy także do dr hab. Ewy Danowskiej z Polskiej 
Akademii Umiejętności w Krakowie, która tradycyjnie już, społecznie, rzetel-
nie, wnikliwie i krytycznie zrecenzowała zamieszczone w tym tomie artykuły. 
Dziękujemy również dr Izie Krasińskiej z Instytutu Dziennikarstwa i Informa-
cji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w  Kielcach za  systematyczne wpro-
wadzanie i uzupełnianie do bazy danych, jaką jest POL-index, bibliografii ar-
tykułów opublikowanych w  „Zeszytach Naukowych PUNO” od  pierwszego 
numeru, dzięki czemu nasze artykuły funkcjonują, są widoczne i wykorzysty-
wane w obiegu naukowym. Czynimy starania, by nasze artykuły były obecne 
także w bazie Index Copernicus.

Zebrane w piątym numerze „Zeszytów” materiały zostały podzielone na dwie 
zasadnicze części: Artykuły i rozprawy oraz Referaty i wystąpienia. Pojawi-

ły się także Materiały i miscellanea. Tradycyjnie uzupełniają go Recenzje i Spra-
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wozdania. Zasięg chronologiczny artykułów obejmuje okres od II wojny świa-
towej do czasów obecnych.

Część pierwsza Artykuły i  rozprawy pozwala dostrzec wielką różnorod-
ność zainteresowań i wątków badawczych autorów skupionych wokół PUNO. 
Tom otwiera wspomnienie prof. Eugeniusza Kruszewskiego o początkach jego 
współpracy z PUNO w latach 70. XX wieku oraz z późniejszym laureatem dok-
tora honoris causa tej uczelni prof. Andrzejem Żakim. Doktor Żaneta Steffek 
kreśli sylwetkę znanego historyka, politologa, działacza narodowego na emi-
gracji, delegata rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie w Danii, od kil-
ku dekad związanego z Polskim Uniwersytetem na Obczyźnie i Polskim Towa-
rzystwem Naukowym w Londynie oraz z  Instytutem Polsko-Skandynawskim 
w Kopenhadze – prof. Eugeniusza Kruszewskiego. Doktor inż. Marian Zastaw-
ny w syntetycznym ujęciu odkrywa przed czytelnikiem kwestie Przemysłu 4.0, 
w którym inżynieria podlega postępującej digitalizacji, obejmującej praktycz-
nie wszystkie jej aspekty: od procesu projektowania, poprzez wytwarzanie, aż 
po eksploatację produktów. Artykuł opisuje technologie i procesy, które umoż-
liwiają tworzenie tzw. cyfrowego bliźniaka – cyfrowej kopii danego produktu, 
która zawiera jego wszystkie parametry.

Najszerzej reprezentowane są w tomie badania nauk społecznych i huma-
nistycznych. Prof. Halina Taborska opisała losy Romów Europy na  ziemiach 
polskich w latach 1941–1945 oraz poświęcone im monumenty. Tematykę Ho-
lokaustu kontynuuje prof. Michael Fleming. Wojciech Klas skreślił sylwetkę 
dziennikarza, literata, radiowca – Zdzisława Broncla. Wielokulturowe oblicze 
Londynu analizuje dr Teresa Folga-Naidoo. Mirosław Szcześniak zapropono-
wał teoretyczne rozważania na temat znaczenia coachingu w zarządzaniu zaso-
bami ludzkimi w organizacji, która chce odnieść sukces, działając na trudnym 
i  konkurencyjnym rynku w  XXI wieku. Urszula Walczak przedstawiła część 
swoich badań nad edukacją seksualną dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

Inspiracją do tekstów zamieszczonych w Referatach i wystąpieniach była VI 
Międzynarodowa Konferencja Kwietniowa PUNO pn. „Wkład Polskich arty-
stów i pisarzy w kulturę brytyjską po 1945 roku”, która odbyła się 9 kwietnia 
2017 roku w Sali Malinowej Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Lon-
dynie. Drukujemy je zgodnie z podziałami na poszczególne sesje. Pierwsza była 
poświęcona pisarzom, poetom, dziennikarzom i artystom nieżyjącym. Stąd od-
najdziemy tutaj omówienie prof. Alicji Moskalowej wkładu Jerzego Pietrkie-
wicza (Peterkiewicza) w literaturę angielską, prof. Haliny Taborskiej – witraży 
maryjnych Aleksandra P. Kleckiego w kościele Our Lady Immaculate & St Phi-

Od Redakcji
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lip Neri, dr Ewy Lewandowskiej-Tarasiuk – twórczości Bolesława Taborskiego 
jako tłumacza i interpretatora, prof. Jolanty Chwastyk-Kowalczyk – czasopism 
emigracyjnych jako źródła do badań nad środowiskiem polskich artystów pla-
styków na obczyźnie,

Sesja druga – eksponowała dokonania żyjących twórców starszego i średnie-
go pokolenia. Prezentujemy dwa spojrzenia. Ewa L. Sobczyk przedstawia twór-
czość plastyczną Wojciecha Antoniego Sobczyńskiego, Andrzej Maria Borkow-
ski mówi o dorobku własnym.

Twórcy najmłodszego pokolenia byli bohaterami sesji trzeciej. Najciekaw-
sze było odkrywanie przez historyka sztuki Sylwię Krasoń twórczości artystki 
sztuk wizualnych Goshki Macugi oraz artystki i designerki Alicji Patanowskiej. 
Anna Błasiak przybliża jednego z ciekawszych polskich pisarza młodej genera-
cji mieszkających na terenie Wielkiej Brytanii – Jana Krasnowolskiego.

Sesja czwarta oddała głos twórcom, przedstawicielom galerii, teatrów, grup 
artystycznych i  literackich. Funkcjonowanie polskiego reżysera w warunkach 
brytyjskich opisała Helena Kaut-Howson, a działalność Galerii POSK – Joanna 
Ciechanowska.

W Materiałach i miscellaneach proponujemy Czytelnikom tekst prof. Witolda 
Chmielewskiego pt. Zofia Orłowska nauczycielka i wychowawczyni na uchodź-
stwie. Redakcja uważa, że „Zeszyty Naukowe PUNO” są najwłaściwszym miej-
scem do ocalenia od zapomnienia wyjątkowych postaci związanych z polskim 
wychodźstwem, a ta nauczycielka, wielka przyjaciółka dzieci i młodzieży, pra-
cująca w Indiach, w polskim osiedlu Balachidi-Jamnagar, osiedlu Santa Rosa 
i w Tlalpan w Meksyku, następnie u boku ks. Józefa Jarzębowskiego w Interna-
cie św. Stanisława Kostki w Lower Bullingham pod Hereford oraz w Kolegium 
Miłosierdzia Bożego w Fawley Court – do takich należy.

Tom piąty zamykają cztery recenzje ważnych publikacji naukowych, z któ-
rych trzy dotyczą życia polskiej emigracji w  Zjednoczonym Królestwie, oraz 
Sprawozdania.

jolanta chwastyk-kowalczyk
redaktor naczelna

Od Redakcji
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Instytut Polsko-Skandynawski, Kopenhaga

andrzej Żaki i alma mater 
emigracji niepOdległOściOwej

Początek moich kontaktów z Polskim Uniwersytetem na Obczyźnie (PUNO) 
jest związany z uczestnictwem w Kongresie Nauki i Kultury Polskiej, który 

odbył się w Londynie we wrześniu 1970 roku. Wówczas od 10 miesięcy byłem 
emigrantem w Danii, ale ze wsparciem rodziny i za zaoszczędzone grosze poje-
chałem najtańszym wówczas środkiem lokomocji (pociąg, statek) do Londynu. 
Spotkałem tam przynajmniej kilka znanych z nazwiska osób, ale osobiście do-
piero tutaj miałem możliwość ich spotkania i zapoznania. Podobne odczucia, 
m.in. braku łączności pokoleniowej, miał Andrzej Żaki.

Andrzej na początku naszej znajomości był już doświadczonym pracowni-
kiem naukowym, a ja dopiero ze stopniem doktora, ale zbliżyła nas chęć dyna-
micznego działania na  rzecz Polskiego Uniwersytetu na  Obczyźnie. Właśnie 
wrócił z Limy (Peru), gdzie przez niemal dwa lata (1975–1976) był profesorem 
Uniwersytetu San Marcos i w 1977 roku, w wieku 54 lat został profesorem zwy-
czajnym PUNO.

Aczkolwiek nie było wówczas poczty elektronicznej i  telefonów komórko-
wych, łączność zapewniał nam telefon stacjonarny i korespondencja listowna, 
która przychodziła z dnia na dzień, a także koleje i żegluga, oraz, jak w moim 
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wypadku, linie lotnicze. Dzięki taniemu duńskiemu przewoźnikowi turystycz-
nemu dotarcie m.in. do Londynu nie było dla mnie (prócz pieniędzy) proble-
mem.

Pierwszy list Andrzeja do mnie z 31 października 1977 roku był odpowie-
dzią na mój artykuł o PUNO, który ukazał się na łamach „Tygodnia Polskiego” 
(Londyn)1 .Wraz z  listem otrzymałem jednocześnie dwa dokumenty – jeden 
O potrzebie połączenia polskich instytucji naukowych na obczyźnie pod nazwą 
Polska Akademia Nauk na Obczyźnie (poufna wersja 3 z 1975 roku, Montreal, 
brak autora) i kopię strony pisma ukazującego się w Zurychu „Nasza Gazetka” 
z artykułem SBZ Polski Uniwersytet na Obczyźnie i apelem o zorganizowanie 
pomocy finansowej dla uniwersytetu. W treść artykułu włączono odezwę Ukra-
ińca M. B. Kuryłów-Ulhowskiego z USA, który na łamach „Dziennika Związ-
kowego (Zgoda)” z 1 czerwca 1977 kreśli świetlaną działalność polskiej Uczelni 
i apeluje o pomoc dla niej.

Oba dokumenty są bardzo charakterystyczne dla ówczesnego myślenia czę-
ści wojennej i młodszego stażem pokolenia emigrantów, którzy pragnęli dalsze-
go rozwoju w polskim życiu naukowym poza krajem. Należy dodać, że w tym 
czasie nie było wiadomo, kiedy zakończy się „zimna wojna” i nastąpi upadek 
komunizmu w kraju.

Do zaawansowanej wiekiem kadry naukowej PUNO dopływ własnych wycho-
wanków był minimalny. Absolwenci z dorobkiem naukowym z braku odpo-

wiednich funduszy naszej uczelni nie mogli pozostać na miejscu i szukali zatrud-
nienia poza Londynem. Tylko nieliczni utrzymywali kontakt z  Uniwersytetem 
i bywali okresowo w Londynie, wspierając go, m.in. cyklem wykładów, przepro-
wadzaniem egzaminów czy uczestnictwem w komisjach egzaminacyjnych.

Przybysze z kraju – tacy jak Andrzej Żaki w Szwajcarii i niżej podpisany w Da-
nii – na początku swej nowej drogi musieli ustabilizować się na emigracji, zanim 
mogli bardziej rzeczowo wesprzeć PUNO. Przychodząc z zewnątrz do środowi-
ska emigracyjnego, w tym naukowego, widzieliśmy mizerne położenie finansowe 

1 „Tygodnik Polski”, nr 43, dodatek „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza”, 29 X 
1977, s. 4. W odpowiedzi odezwały się głosy z Ameryki: krytyczny list pod moim ad-
resem – Tadeusz Fabisiński, Chicago, USA, Ranga polskiego uniwersytetu, „Tydzień 
Polski”, nr 45, 12 XI 1977, s. 5 i pozytywny – Michał Bida, Pomóżmy rozbudować Pol-
ski Uniwersytet na Obczyźnie, „Dziennik Związkowy (Zgoda)”, 23–24 XII 1977, Chi-
cago, USA – przedruk: „Wiadomości Polskie”, Sztokholm, XI 1977. Polemika wywo-
łała pewne zainteresowanie polskim uniwersytetem w Europie.

Eugeniusz S . Kruszewski
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i wydawnicze oraz trudne warunki badań naukowych na uniwersytecie. Posta-
nowiliśmy więc pomóc, m.in. przez osobisty wkład do działalności naukowo-ba-
dawczej i dydaktycznej, oraz przez zasilenie dodatkowymi finansami.

Wiedzieliśmy, że według harmonogramu Zjednoczenia Polskiego w Wiel-
kiej Brytanii, luty był przeznaczony na zbiórki pieniężne dla PUNO. Kwestami 
zajmowali się wolontariusze głównie w  polskich parafiach katolickich. Ogra-
niczało się to jednak to terenu brytyjskiego, a nam zależało, by tę ideę prze-
nieść na  inne tereny polskiej emigracji w Europie. Należy dodać, że rząd RP 
na  uchodźstwie wspierał Uniwersytet wpierw symboliczną sumą, a  później 
sprawy opozycji w kraju były przedkładane nad inne, mieszczące się w ramach 
polskiego państwa na uchodźstwie. Dlatego zorganizowanie Towarzystwa Przy-
jaciół PUNO było koniecznością, a zarazem wyzwaniem.

Andrzej zrealizował tę myśl w grudniu 1977 roku w Zurychu, a mnie udało 
się to na początku 1978 roku w Kopenhadze. Drugą fazą było zdopingowanie 
zorganizowania podobnego TP PUNO w Londynie, a następnie tamże do pod-
jęcia się roli wiodącej w tym dziele. Jest pewnym paradoksem, że my, z „prowin-
cji”, musieliśmy namawiać polski Londyn, by odgrywał rolę centrali, zastrzega-
jąc, że w terenie podporządkujemy się jako „oddziały”.

W związku z tym, by sprawę ruszyć z miejsca, zwróciłem się do Franciszka 
Wilka, prezesa Rady Narodowej RP, a  zarazem Polskiego Stronnictwa Ludo-
wego, by zechciał zmobilizować środowisko do zorganizowania Towarzystwa 
na terenie Wielkiej Brytanii2. Zadania tego podjął się płk Władysław Edward 
Szkoda (ur. 1922), członek PSL, który w bitwie pod Monte Cassino utracił pra-
wą rękę. Po nim tę funkcję przejął płk Roman Sitkowski (1915–2007), dzielny 
powstaniec warszawski, i pełnił ją do zgonu.

Niestety, niektórzy nasi rodacy poza krajem nie umieją się cieszyć sukcesami 
i dobrą robotą innych. Kołtuneria dotknęła zarówno TP PUNO w Szwajcarii, 
jak i nasz skandynawski oddział, później także Instytut Polsko-Skandynawski, 
jak i środowisko w samym Londynie.

Jeśli chodzi o Szwajcarię, mam tu na myśli kryzys spowodowany przez jed-
nego z członków Zarządu w Szwajcarii, który na przełomie lat 1986–1987 jed-
noosobowo uzurpował sobie prawo do zawieszania w czynnościach i prawach 
innych członków Zarządu, obrzucając inwektywami i pisemne przedstawiając 
fałszywie stan rzeczy3.

2 Eugeniusz S. Kruszewski, list z 3 I 1978.
3 Pismo Zarządu TP PUNO Oddział w Szwajcarii z 25 I 1986 wraz z załącznikami: 

dr med. Marii Góreckiej z 17 I 1986 i sekretarza PUNO z 9 XII 1985.

ANDRZEj ŻAKI I ALmA mATER EmIgRACjI…
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W trudnych warunkach na emigracji tego rodzaju incydenty zabierały bez-
produktywnie czas, a czasem i pieniądze, wprowadzały zamieszanie oraz nie-
porozumienia zarówno w środowisku polskim, jak i wśród przyjaciół wolnej 
Polski.

Jednocześnie zauważyliśmy, że Uniwersytet potrzebuje nieco „reklamy”, gdyż 
w londyńskiej prasie z reguły poza inauguracją roku akademickiego specjalnie 
nie odnotowywano naukowych sukcesów rodaków w świecie w ogóle, a związa-
nych z PUNO w szczególności. W związku z tym napisałem, m.in. wspomniany 
wyżej artykuł O właściwą rangę Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie. Niespo-
dziewanie zostałem zaatakowany przez – jak to się wyraził Andrzej – emigra-
cyjny Ciemnogród4.

W Londynie natomiast egocentryzm działaczy spowodował wewnętrzny 
konflikt. Rzecznik TP PUNO opublikował w tamtejszej prasie „bardzo nieprzy-
jemną dezinformację”5. Chodziło o to, że w artykule pominięto fakt o przycho-
dzącej już od dwóch lat pomocy finansowej ze Szwajcarii, a następnie z Danii dla 
PUNO. Nie podano także informacji o istniejącym od 1977 roku Towarzystwie 
w Zurychu i kolejnym, założonym w Kopenhadze, oraz podano inne fakty, które 
całkowicie wypaczyły istniejący stan rzeczy.

Spowodowało to – rzecz jasna – konkretną reakcję Andrzeja, który w ob-
szernym liście wysłanym z Zurychu 29 XII 1978 roku na ręce prezesa płk. Wła-
dysława E. Szkody wykazał nieodpowiedzialną postawę rzecznika (Zarządu) 
tak w stosunku do ofiarnych działaczy w innych krajach, jak i Uniwersytetu.

W ramach niematerialnego wspierania PUNO Andrzej przy pomocy kilku 
osób, w tym dr. Tadeusza Marzantowicza (1924–2015), zaczął wydawać 

kwartalnik „Universitas” (1980–2001), który jako pismo TP PUNO informo-
wało społeczność polską o życiu, rozwoju i osiągnięciach naszego Uniwersytetu 
oraz nauki polskiej w świecie6.

Nawiasem warto dodać, że odczuwaliśmy brak możliwości publikowania 
recenzji i artykułów z naszych specjalności. Co prawda były „Teki Historycz-

4 Andrzej Żaki, list z 12 XII 1977.
5 „Tydzień Polski”, 2 XII 1978.
6 Na temat tego periodyku powstała rozprawa doktorska pt. „»Universitas« – szwajcar-

ski kwartalnik Towarzystwa Przyjaciół PUNO w latach 1980–2001” autorstwa Żane-
ty Steffek. Pomyślna obrona odbyła się 21 kwietnia 2016 r. na Uniwersytecie Mikołaja 
Kopernika w Toruniu.

Eugeniusz S . Kruszewski
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ne” wydawane przez Polskie Towarzystwo Historyczne w Wielkiej Brytanii, był 
„Rocznik” Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie w Londynie oraz 
inne periodyki ukazujące się w Ameryce, Australii czy w Rzymie, ale ze wzglę-
du na częstotliwość ich wydawania były dla nas mało przydatne. W związku 
z tym często publikowano cenne omówienia książek i recenzje naukowe w do-
stępnych pismach, takich jak „Tydzień Polski”, „Gazeta Niedzielna” czy „Wiado-
mości”, które co tydzień ukazywały się w Londynie.

Właśnie na  łamach tych i  innych czasopism zamieszczałem od 1973 roku 
m.in. moje omówienia i  recenzje. Napisałem przykładowo omówienie pra-
cy Andrzeja pod tytułem Ayangay, opublikowanej po  jego powrocie z badań 
w Peru7. Przedstawił w niej odkryte przez siebie na murach domów i obiek-
tów kultowych z IV wieku płaskorzeźby i rzeźby z motywem twarzy ludzkiej 
w różnych stadiach stylizacji i badań prowadzonych podczas pobytu w Andach 
(kwiecień–maj 1978). Dodać trzeba, że Andrzej Żaki był pionierem górskich 
badań archeologicznych w Polsce8.

Na Walnym Zebraniu Towarzystwa Przyjaciół PUNO w Zurychu Andrzej 
wygłosił prelekcję o własnych badaniach i odkryciach w Polsce, na Słowacji 
i w Peru, która była referowana na łamach „Tygodnia Polskiego” w Londynie 
i zyskała pewien rozgłos9.

W dziedzinie wzmocnienia sfery naukowo-badawczej naszej uczelni An-
drzej inicjował spotkania wykładowców celem prezentowania swoich prac 
i projektów badawczych, sympozja oraz wydawnictwa naukowe, do których 
część kierownictwa Uniwersytetu (głównie ze względu na koszty) ustosunko-
wywała się sceptycznie. Popierałem Andrzeja w tych przedsięwzięciach w ca-
łej rozciągłości. Wsparciem części swoich inicjatyw cieszył się też m.in. przez 
prof. prof. Józefa Bujnowskiego, Mieczysława Paszkiewicza i Tadeusza Suli-
mirskiego.

7 E. S. Kruszewski, Tajemnicze kamienne twarze. Andrzej Żaki, Ayangy, „Dziennik Pol-
ski i Dziennik Żołnierza”, Londyn, 11 VII 1978, nr 161, s. 2.

8 Szerzej o dokonaniach naukowych A. Żakiego zob.: Ż. Steffek, Redaktor naczelny, skład 
redakcji, współpracownicy, w: „»Universitas« – szwajcarski kwartalnik…”, s. 162–179, 
komputeropis pracy doktorskiej, Toruń, 2015; taż, „Universitas” – szwajcarski kwartal-
nik Towarzystwa Przyjaciół PUNO w latach 1980–2001, „Zeszyty Naukowe PUNO”, 
2016, seria 3, nr 4, s. 249–258; J. Chwastyk-Kowalczyk, Laudacja z  okazji nadania 
Profesorowi Andrzejowi Żakiemu tytułu doktora honoris causa Polskiego Uniwersytetu 
na Obczyźnie, w: 75 lat Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie, Londyn, 2014, s. 34–36.

9 KiB, Uroki archeologii, „Tydzień Polski”, Londyn, 14 XI 1987, s. 14.

ANDRZEj ŻAKI I ALmA mATER EmIgRACjI…
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Z szeroko zakrojonego planu pomocy dla uczelni udało się Andrzejowi zor-
ganizować trzy sympozja (Londyn, Hamburg, Zurych). Pierwsze z nich odbyło 
się w Londynie 15 października 1978 roku za rektorstwa Tadeusza Sulimirskie-
go, a zgromadziło liczne grono pracowników naukowych PUNO. Wówczas też 
z błogosławieństwem rektora postanowiono publikować materiały w nowej serii 
wydawniczej PUNO pod nazwą „Symposiones” pod redakcją Andrzeja Żakiego.

Drugie z  kolei sympozjum za  rektorstwa Mieczysława Sas-Skowrońskiego 
odbyło się 7–8 października 1989 roku w Hamburgu pod kierunkiem dziekan 
prof. Alicji Moskalowej i prof. Andrzeja Żakiego z udziałem krajowych uczo-
nych, m.in. Jerzego Strzelczyka (UAM), Heleny Zoll-Adamikowej (PAN Kra-
ków) i  zagranicznych naukowców, którzy gwarantowali wysoki poziom na-
ukowy. Na tym sympozjum wysłuchano m.in. interesujący wykład emigrantki 
z  1971 roku, archeolog Bożeny Wyszomirskiej pt. „Miejsca kultowe w  gór-
skich strefach Laponii”, która kilka lat później została profesorem Uniwersyte-
tu w Lund.

Wyraźny ślad tego sympozjum pozostał w  postaci fachowo i  przyzwoicie 
wydanego tomu, który miał dać początek serii „Symposiones”10. Pierwszy jego 
tom był sponsorowany przez szwajcarskie TP PUNO i żonę Andrzeja. Niestety, 
administracja Uniwersytetu miała problem z rozpropagowaniem tego, na wy-
sokim poziomie wysiłku naukowego i edytorskiego, a także zapewnienia sfinan-
sowania kolejnego sympozjum uczelnianego. O ile się nie mylę, „Tygodnik Pol-
ski” mojej recenzję tego tomu nie opublikował, ukazała się natomiast na łamach 
tygodnika „Czas” (Winnipeg, 27 XI 1982, s. 5) w Kanadzie.

Kolejne sympozjum za  rektorstwa Jana Drewnowskiego w  Saint-Maurice 
(12–13 kwietnia 1997 roku), poświęcone świętemu Wojciechowi, organizacyj-
nie i naukowo Andrzej wziął całkowicie na siebie. Owocem był tom z materia-
łami sympozjum wydany przez Polską Akademię Umiejętności w Krakowie11. 
Ale były to już inne czasy.

Andrzej w  porozumieniu z  dziekanem Wydziału Humanistycznego PUNO 
wnioskował o uruchomienie Studium Archiwistyki i Bibliotekoznawstwa. Na jego 
kierownika proponował dr. Zdzisława Jagodzińskiego, wielce zasłużonego dyrek-

10 „Symposiones”, Tomus I: Historia, Archeologia, London, Universitatas Polonorum in 
Exteris, 1981, 256 s., il.

11 Święty Wojciech i  jego czasy. Materiały III Sympozjum Historyczno-Archeologiczne-
go Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie. Saint-Maurice 12–13 kwiecień 1997 r., red. 
A. Żaki, Wydawnictwo PUNO, PAU, Kraków, 2000. 302 s., 9 tab. poza tekstem.
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tora Biblioteki Polskiej w Londynie. W tej sprawie zwrócił się także do mnie, bym 
podjął się wykładów na Studium. Wiedział, że ukończyłem duńską Royal School 
of Library and Information Science (1979), więc mogłem wziąć udział w tym pro-
jekcie. Inicjatywa nie została zrealizowana ze względu na niewystarczającą liczbę 
kandydatów na studia.

Podobnie jak Andrzej rozwijał pracę naukowo-badawczą w Zurychu, orga-
nizowałem ją także na terenie Kopenhagi. W 1985 roku udało się zorganizować 
naukowy Instytut Polsko-Skandynawski, którego działalność jest finansowana 
przez w tym celu założoną Fundację. Fundatorem jej był inż. Tadeusz Głowacki 
(1917, Kraków – 2001, Sztokholm) ze Szwecji.

Aczkolwiek kopenhaska placówka organizacyjnie ze względów formalnych 
nie weszła do PUNO, jednak pod względem naukowym z nim współpracowa-
ła. Za naszym pośrednictwem cztery osoby w Danii uzyskały wyższe stopnie 
naukowe (dwie w zakresie filologii, dwie w zakresie historii), a poza tym Insty-
tut ufundował stypendium dla doktoranta PUNO. Dwie sprawy – rekrutacja 
studentów i stypendia zajmowały poczesne miejsce w planach Andrzeja, które 
później stały się także moimi na terenie skandynawskim.

Po zgonie znakomitego polskiego archeologa Kazimierza Salewicza (1907, 
Kraków – 1993, Kgs. Lyngby, Dania) na  jego miejsce w 1994 roku wybrano 
do  grona 15 członków zwyczajnych Instytutu Polsko-Skandynawskiego An-
drzeja Żakiego12. Tym samym przyjacielskie więzy zacieśniły się i trwały do jego 
śmierci w 2016 roku.

Po upadku ustroju komunistycznego w Polsce panowała duża niepewność 
co do dalszej naszej działalności naukowej w PUNO. W 1995 roku w liście 

do mnie Andrzej napisał:

Sytuacja PUNO kiepska, nastroje minorowe, panowie z Warszawy traktują PUNO 
nie lepiej niż PRL. Warunki proponowane rektorowi Drewnowskiemu są zdaniem 
wielu (m.in. prof. Bujnowskiego) wręcz haniebne: „licencjat” pod nadzorem Uniwer-
sytetu Warszawskiego, to jedyny stopień naukowy, jaki Uczelnia ma dawać. O uzna-
niu dotychczasowych tytułów (1952–1989) nie ma mowy…

Wówczas to prof. Bujnowski przysłał redaktorowi „Universitasu” do druku 
gorzki wiersz pt. Vivat Academia! Dołączamy go do niniejszego artykułu.

12 E. S. Kruszewski, Krakowianina peregrynacja na Północ – Kazimierz Salewicz (1907–
1993), w: Materiały V Sympozjum Biografistyki Polonijnej (Kraków, 22–23 IX 2000), 
Lublin, 2000, s. 360–369.
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Po kilku latach władze państwowe wolnej Polski uznały jednak zasadność 
zalegalizowania nadanych stopni naukowych przez emigracyjną Alma Mater. 
Fakt ten odebraliśmy jednocześnie jako uznanie dla emigrantów od 1939 roku, 
jak i wielce zasłużonych dla nauki kadry naukowej niepodległej Polski oraz ich 
wychowanków13.

Najbardziej jednak byliśmy zawiedzeni, gdy Komisja Likwidacyjna rządu 
polskiego na uchodźstwie „zapomniała” zamieścić w swoim „inwentarzu” Pol-
ski Uniwersytet na Obczyźnie, który wiernie towarzyszył władzom niepodle-
głej Polski od 1939 roku. Członkowie Komisji, w tym profesorowie, także za-
pomnieli o wypowiedzi pierwszego rektora PUNO prof. Tadeusza Brzeskiego:

Nasz Uniwersytet nie może być tworem przejściowym i przestać istnieć z  chwilą 
odzyskania niepodległości. Tak jak dzisiaj, tak w przyszłości powinien być i pozostać 
jednym z  głównych wiązadeł polskiego „Commenwealthu” kulturalnego, łączącego 
polski element rozsiany po całym świecie14.

Problemy finansowe uniwersytetu od 26 lat (od odzyskania niepodległości 
przez Polskę) są głębsze aniżeli kiedykolwiek w 75-letnich dziejach PUNO i – 
łagodnie mówiąc – może dziwić nieprzychylny stosunek władz w Warszawie 
do tej zasłużonej dla nauki uczelni poza Polską. O PUNO jako fenomenie Ika-
ra, wielu niespełnionych dotąd obietnicach wsparcia płynących ze strony śro-
dowisk naukowych, resortowych i parlamentarnych wolnej Polski, pisze Ewa 
Lewandowska-Tarasiuk i ostrzega, by ich spełnienie nie przyszło za późno…15

Uhonorowanie profesora Andrzeja Żakiego 17 października 2014 roku 
w czasie inauguracji 75. roku akademickiego w Londynie doktoratem hono-
ris causa było niewątpliwie trafnym wyborem. Był on bowiem jednym z naj-
aktywniejszych uczonych naszej emigracyjnej uczelni przez 20 lat. Wyraźnie 
widział braki uczelni, usiłował im zaradzić i  czynnie pomnażał osiągnięcia 
wolnej nauki polskiej w świecie. W pewnym okresie przyczynił się wraz ze śp. 
Małżonką do  wzmocnienia materialnych podstaw Polskiego Uniwersytetu 
na Obczyźnie.

13 Ustawa z dnia 6 lutego 1998 o uznaniu stopni naukowych, dyplomów i tytułów zawo-
dowych nadanych przez Polski Uniwersytet na Obczyźnie, DzU, 24 III 1998, nr 37, 
poz. 203.

14 Informator Uniwersytecki, Londyn, PUNO, 1973/74, s. 10–11, wypowiedź z 16 II 
1957 r.

15 E. Lewandowska-Tarasiuk, PUNO fenomen Ikara, „Tydzień Polski”, 19 X 2014, nr 42, 
s. 2.
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Józef Bujnowski

VIVAT ACADEMIA!16

Było nas
Tylu a tylu
Universitas Polonorum in Exteris
Oskar Halecki
Tadeusz Brzeski
Adam Żółtowski
Stanisław Kościałkowski
Marian Kukiel
Władysław Folkierski
Zygmunt Lubicz Zaleski
Cezaria Baudouin de Courtenay
Stanisław Stroński
Ignacy Wieniewski
Marian Bohusz Szyszko
Janina Heydzianka-Pilatowa
Lucjan Turkowski
Mieczysław Giergielewicz…17

Magnificencjo Rektorze Tadeuszu Sulimirski!
Czas zacząć!
Dosyć już tej wyliczanki!

ONI JUŻ SĄ!
To nieprawda, że odeszli na zawsze!

Vivat Profesores!
Vivat Academia!
– Stawili się na uroczystą inaugurację
Nowego roku akademickiego
Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie

16 Druk z aprobatą wdowy po profesorze p. Heide Bujnowski, Londyn.
17 Autentyczne nazwiska niektórych zmarłych profesorów PUNO.

ANDRZEj ŻAKI I ALmA mATER EmIgRACjI…
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(Zaniepokojenie na sali)
– Co to jest? Jakiego Uniwersytetu? Na Obczyźnie?
– Nie wiedzą! A wstyd!
– Niech przeczytają:
DISERATIONES UNIVERSITATIS POLONORUM IN EXTERIS18.

– Stawili się.
– W togach emigracyjnego kroju.
– W łańcuchach z błyszczących blaszek.
– Obdarowani przez Niepodległą „licencjatem”19.
– Gaudeamus igitur…
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Eugeniusz S . Kruszewski

prOfeSSOr andrzej Żaki and alma mater 
Of pOliSH independence emigratiOn

Summary

Polish scholars in exile have made a significant contribution to propagating Polish scien-
tific thought worldwide. Simultaneously, they would build a link between their home 

country and their country of residence. This article is dedicated to professor Andrzej Żaki 
– an outstanding archaeologist and historian. He lived in Switzerland for over 40 years. Pro-
fessor Żaki was scientifically affiliated with Polish University Abroad in London for many 
years. He was also an organiser and a leading figure in the Association of Friends of the Pol-
ish University Abroad. The Association was created in Zurich in December 1977 with an 
aim to improve the quality of learning and the financial condition of Polish University in 
London. The Friends of Polish University Abroad constituted a strong, cultural and scien-
tific centre for the community of  Polish immigrants in Great Britain and have remained so 
for a long time.

Keywords: professor Andrzej Żaki, Polish scholars in exile, Friends of the Polish University 
Abroad Association, Polish independence emigration





POLSKI UNIWERSYTET NA OBCZYŹNIE 
W LONDYNIE

ZESZYTY NAUKOWE

Seria trzecia, nr 5, 2017

27

Żaneta Steffek

Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Londyn

prOfeSOr 
eugeniuSz StaniSław kruSzewSki 

– jegO drOga naukOwa i związki z punO

Eugeniusz Stanisław Kruszewski 
urodził się 13 listopada 1929 roku 

w  Zbąszyniu. Ukończył studia w  za-
kresie historii gospodarczej i  ekono-
micznej w Wyższej Szkole Ekonomicz-
nej w Sopocie (1957–1962). W latach 
1966–1969 pracował jako nauczyciel 
w  Technikum Przemysłu Spożywcze-
go w Gdańsku.

W 1968 roku wyjechał na  roczne 
stypendium międzynarodowe do  Me-
diolanu. Od 1969 roku mieszka na stałe 
z rodziną w Danii. Tu ukończył Instytut 
Ekonomiki Królewskiej Akademii Rol-
niczej w Kopenhadze (1971–1974).

We wrześniu 1970 roku prof. Kru-
szewski po raz pierwszy przybył do Lon-
dynu:

Prof. dr hab. Eugeniusz Stanisław Kru-
szewski; strona internetowa Związku 
Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Lon-
dynie
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Pobyt w centrum polskiej emigracji niepodległościowej, a przede wszystkim uczest-
nictwo w Kongresie Kultury Polskiej, stały się momentami przełomowymi w życiu 
oraz dążeniach zawodowych i społecznych […], spotkanie wielu znakomitych posta-
ci, znanych z przedwojennej jeszcze działalności, […] stało się inspiracją do podjęcia 
nowych inicjatyw1.

W latach 1973–1975 studiował prawo i nauki polityczne na Polskim Uni-
wersytecie na Obczyźnie (PUNO) w Londynie, w 1976 roku obronił tu 

pracę doktorską, a w 1980 – habilitacyjną.
W latach 1975–1980 był docentem Instytutu Wschodniego Kopenhaga-

-Hamburg, w latach 1980–1985 również docentem, a od 1985 roku profesorem 
historii stosunków międzynarodowych PUNO w Londynie. Od 1980 roku jest 
dyrektorem naukowego Instytutu Polsko-Skandynawskiego w Kopenhadze.

Duże znaczenie dla ruchu niepodległościowego oraz podtrzymania świado-
mości narodowej i działalności patriotycznej Polaków na terenie Skandynawii 
miało przyjęcie przez profesora 16 lipca 1976 roku funkcji delegata rządu Rze-
czypospolitej Polskiej na uchodźstwie, a następnie funkcji pełnomocnika mini-
stra spraw zagranicznych rządu RP na uchodźstwie na obszarze Królestwa Da-
nii w latach 1976–1990.

Jako delegat polskich władz na emigracji reprezentował je wobec czynników oficjal-
nych Królestwa Danii. Utrzymywał łączność ze społeczeństwem polskim na terenie 
Danii i Norwegii i informował o pracy rządu polskiego na uchodźstwie2.

W latach 1977–1981 był członkiem Rady Narodowej RP w Londynie. Pro-
fesor Eugeniusz Stanisław Kruszewski odniósł też duży sukces, działając w po-
wołanej 17 marca 1976 roku Delegaturze Skarbu Narodowego w Danii. Polscy 
uchodźcy niepodległościowi w Danii

włączyli się w realizację idei wspierania prawowitych władz Rzeczypospolitej Pol-
skiej, przebywających na  emigracji w  Londynie. […] bardzo pożyteczną inicjaty-
wą […] była zbiórka pieniędzy na Fundusz Pomocy Prześladowanym Robotnikom 
w Polsce oraz ufundowanie Medalu Ojca Świętego Jana Pawła II w 1980 r.3.

Działalność patriotyczno-narodowa, niepodległościowa, organizacyjna i dy-
plomatyczna profesora Kruszewskiego zasługuje na najwyższe uznanie.

1 E. Later-Chodyłowa, Naukowiec, dyplomata, społecznik, w: Jubileusz 85-lecia Eugeniu-
sza Stanisława Kruszewskiego. Szkic biograficzny i bibliografia 1971–2014, oprac. J. Wa-
sylkowski, Kopenhaga, 2014, s. 26.

2 B. Hajduk, [cz. I], w: Jubileusz 85-lecia…, s. 14.
3 Tamże.

Żaneta Steffek
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Założył i  redagował „Kronikę Poświęconą Sprawom Polskim”, wydawaną 
w Kopenhadze w latach 1970–1985, która stałą się podstawowym czasopismem 
niezależnym, informującym o  rzeczywistej sytuacji w  PRL oraz problemach 
uchodźstwa niepodległościowego na terenie Skandynawii4. Ponadto zamieszcza-
no w „Kronice” przegląd prasy duńskiej i krajowej, informowano w niej o wy-
darzeniach artystycznych oraz o polskich organizacjach niepodległościowych 
w  Skandynawii. Periodyk rozsyłano do  wielu polskich ośrodków emigracyj-
nych oraz bibliotek. Profesor Eugeniusz Stanisław Kruszewski był także redak-
torem i wydawcą „Notatek Skandynawskich” (1985–1990), „Roczników Insty-
tutu Polsko-Skandynawskiego” w Kopenhadze w  latach 1991–2005, „Notatek 
Towarzystwa Polskiego” (1991–2000) oraz współpracownikiem „Głosu Polskie-
go – Gazety Polskiej” (1986–1988), który jest pismem Związku Narodowego 
Polskiego w Kanadzie5.

Jest autorem ponad 350 artykułów naukowych i recenzji, 36 rozpraw w pra-
cach zbiorowych, 10 monografii, 30 artykułów biograficznych i haseł rzeczo-
wych w  publikacjach encyklopedycznych oraz 200 opracowań o  charakterze 
popularnonaukowym, opublikowanych w czasopismach wydawanych w Euro-
pie, w tym w Polsce po 1990 roku oraz w Kanadzie i USA, oraz 18 publikacji 
książkowych, m.in.: Problemy osadnictwa Polaków w  Danii 1893–1939 (Lon-
dyn, 1980), Akcja kontynentalna w  Skandynawii (Kopenhaga, 1993), Duńska 
kandydatura do polskiego tronu (1673–1674) (Londyn, 1985)6. Oprócz prac na-
ukowych i popularnonaukowych, autor – będąc także dziennikarzem – napisał 
ponad 400 artykułów, felietonów, recenzji itp. o szerokiej gamie tematycznej. 
Były to publikacje na tematy historyczne, polityczne, społeczne i literackie7.

Profesor Kruszewski uczestniczył w  wielu międzynarodowych konferen-
cjach, kongresach i  sympozjach naukowych, m.in. w  Europejskim Kongresie 
Laikatu (Louvain-le-Neuve, 1976), sympozjum „Baltic Europe in the Perspecti-
ve of Global Change” (Uniwersytet Warszawski, 1993), sympozjum „Kresowia-
nie w świecie” (Politechnika Opolska, 2012)8.

4 Tamże, s. 11.
5 Edward Zyman. Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa, oprac. E. Zyman, B. Pio-

trowska, Kielce, 2013, dokument elektroniczny, s. 206.
6 Szczegółowa bibliografia prof. Eugeniusza Stanisława Kruszewskiego w: B. Hajduk, 

E. Later-Chodyłowa, [Bibliografia], w: Jubileusz 85-lecia…, s. 53–91.
7 Tamże, s. 91.
8 Szerzej o  udziale prof. Kruszewskiego w  kongresach, konferencjach i  sympozjach 

zob. B. Hajduk, [cz. I], w: Jubileusz 85-lecia…, s. 10.

PROFESOR EUgENIUSZ STANISŁAW KRUSZEWSKI…
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Zainteresowania naukowe prof. Kruszewskiego dotyczą problematyki dzie-
jów wychodźstwa polskiego w Skandynawii, związków Polski z krajami skan-
dynawskimi oraz historii stosunków międzynarodowych w Europie. Był współ-
organizatorem powołanego 3 maja 1977 roku w  Kopenhadze Duńskiego 
Towarzystwa „Pro Polonia”, do którego należeli m.in. studenci, pisarze, pracow-
nicy naukowi, dziennikarze. Towarzystwo informowało Duńczyków o funkcjo-
nowaniu władz PRL, zafałszowywaniu historii, skutkach dla Polski konferencji 
w Teheranie, Jałcie i Poczdamie, o działalności opozycji demokratycznej, póź-
niej również o  ruchu społeczno-zawodowym „Solidarność” oraz upowszech-
niało prawdę o zbrodni katyńskiej.

Profesor jest założycielem i dożywotnim członkiem Zarządu Towarzystwa 
Polskiego w Danii. Od 1985 roku pełni funkcję prezesa Rady Powierników Fun-
dacji Instytutu Polsko-Skandynawskiego, od 1974 jest członkiem Związku Za-
wodowego Nauczycieli Akademickich w Danii, od 1978 roku – Polskiego To-
warzystwa Naukowego na Obczyźnie w Londynie, The Foreign Policy Society 
w Kopenhadze, Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku, Akademii Historii i Litera-
tury Polskiej oraz Słowiańskiej im. Adama Mickiewicza (założonej w 1897 roku 
w Bolonii, reaktywowanej w 1973 roku w Lublinie), od 1999 roku należy do Ka-
tolickiego Stowarzyszenia Historyków w Danii, od 2007 roku do Rady Nauko-
wej Amerykańskiego Instytutu Naukowego Biografistyki, jest też członkiem 
kilkunastu stowarzyszeń kulturalnych oraz Polskiego PEN Clubu w Warszawie.

Ważnym przedsięwzięciem i dokonaniem prof. Eugeniusza Stanisława Kru-
szewskiego jest utworzenie w Kopenhadze 3 października 1985 roku Instytutu 
Polsko-Skandynawskiego, którego został dyrektorem. Prof. Kruszewski mówi 
o nim:

Działalność naszego Instytutu mieści się w strukturach „Polski poza Polską”, która 
była syntezą Polskiego Państwa Podziemnego i wojennego wychodźstwa na Zacho-
dzie. Myśl powołania nowej placówki naukowo-badawczej powstałą na skutek bra-
ku wolności w pojałtańskiej Polsce. Dodatkowym argumentem był fakt przebywania 
na emigracji wielu pracowników naukowych9.

Zespół uczonych działających w  Instytucie składa się z wybitnych specja-
listów, pracujących w ośrodkach uniwersyteckich na terenie całej Europy. In-
stytut prowadził działalność na kilku płaszczyznach: były to indywidualne ba-

9 Rozmowa z prof. dr. hab. Eugeniuszem Stanisławem Kruszewskim, wywiad przepro-
wadzony przez J. Wasylkowskiego, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn, 
2005, nr 225, s. 5.
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dania naukowe współpracowników i publikowanie wyników tych badań, udział 
w konferencjach i sympozjach, wygłaszanie gościnnych wywiadów i odczytów, 
publicystyka popularnonaukowa oraz prace powstające przy współpracy z Insty-
tutem Polsko-Skandynawskim w różnych ośrodkach akademickich. Na wniosek 
profesora w latach 1988–1998 Instytut fundował stypendia naukowe dla pracow-
ników naukowych przebywających w Danii, szczególnie dla badaczy pochodzą-
cych z Polski. Prof. Kruszewski stwierdził w wywiadzie dla „Dziennika Polskie-
go i Dziennika Żołnierza”, że Instytut Polsko-Skandynawski udało się powołać 
do życia dzięki jego działalności od 1973 roku w Komitecie na rzecz Wolnej Pol-
ski w Skandynawii, redagowaniu „Kroniki Poświęconej Sprawom Polskim” oraz 
współpracy z Polskim Uniwersytetem na Obczyźnie w Londynie, co stanowiło 
bazę do utworzenia nowej placówki naukowo-badawczej10. Z inicjatywy dyrek-
tora Instytutu Polsko-Skandynawskiego, dla uczczenia 10-lecia instytucji oraz 
50-lecia powstania warszawskiego (które było w Instytucie przedmiotem wielu 
badań i tematem prac naukowych),

w dniu 18 czerwca 1994 r. uchwałą Rady Powierników ustanowiono nagrodę na-
ukową, której patronem został wybitny skandynawista polski, Stanisław Sawicki, za-
mordowany przez Niemców w 1944 r. w Warszawie. Nagroda […] ma na celu inspi-
rowanie i popieranie działalności naukowej w zakresie wiedzy o  związkach Polski 
z krajami skandynawskimi oraz rozwoju skandynawistyki w uczelniach polskich11.

Wielce istotne jest ukazanie wieloletniego zaangażowania prof. Kruszew-
skiego w  sprawy PUNO, jego współpracy z  prof. Andrzejem Żakim 

ze  Szwajcarii, która zaowocowała podejmowaniem wielu wspólnych działań 
na rzecz PUNO i długoletnią przyjaźnią między uczonymi. Jej początkiem stał 
się dyskusyjny artykuł prof. Eugeniusza Stanisława Kruszewskiego zatytułowa-
ny O właściwą rangę PUNO, opublikowany w październiku 1977 roku w lon-
dyńskim „Dzienniku Polskim i Dzienniku Żołnierza”, w którym uczony skon-
statował:

Polski Uniwersytet na Obczyźnie […] zrodził się z troski o losy nauki i kultury pol-
skiej, a celem było udostępnienie Polakom rozproszonym w świecie studiów w języ-
ku polskim. […] Z biegiem lat zadanie doraźnie zostało przez uniwersytet spełnione, 
o czym, m.in. świadczą wydane dyplomy, ale jednocześnie nie zauważono narastania 

10 Szerzej na  ten temat oraz o  finansowaniu Instytutu Polsko-Skandynawskiego zob. 
tamże.

11 B. Hajduk, [cz. I], w: Jubileusz 85-lecia…, s. 16.
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dalszych potrzeb w miarę, jak emigracja się przedłuża i wzrostu na wolną naukę pol-
ską. […] Można więc zapytać, czy „troska o losy nauki i kultury polskiej” stała się nie-
aktualna? Czy potrzeby Polaków poza granicami kraju zostały zaspokojone? I wresz-
cie, czy uniwersytet nie ma nic do zaoferowania innym narodom?12.

Autor powołał się na Dekret prezydenta RP z 15 grudnia 1952 roku, w któ-
rym nadano uniwersytetowi prawa państwowych szkół akademickich. Zwrócił 
uwagę na wynikające z tego zobowiązania rządu RP, który – mimo wspomnia-
nego dokumentu – nadal traktował uczelnię podrzędnie, zamiast wzmocnić 
uniwersytet przynajmniej w dziedzinie naukowej. Prof. Kruszewski napisał:

Słuszne wydaje się zorganizowanie powszechnej (w całym świecie) zbiórki pienięż-
nej na PUNO i wezwanie społeczeństwa do zapisywania się na członków (dzisiaj nie-
istniejącego) towarzystwa Przyjaciół PUNO13.

Autor artykułu odnotował problem braku na uczelni sprawnej administra-
cji, co nie pozwalało, według niego, na stałą łączność z ośrodkami naukowymi 
na  całym świecie i  powodowało dodatkowe obciążanie kadry naukowej uni-
wersytetu sprawami finansowymi oraz prowadzeniem archiwum. Postulował 
poszerzenie kręgu pracowników naukowych, nawiązanie współpracy ze specja-
listami z różnych dziedzin, co dałoby możliwość rozszerzenia programu ofero-
wanych kierunków studiów. Prof. Kruszewski, któremu zależało na poprawie 
jakości zajęć proponowanych studentom polskim i obcym, wysunął racjonalne 
propozycje:

By […] też pokusić się o próbę zorganizowania pracowni naukowych (i to nieko-
niecznie w Londynie), które stanowiłyby integralną część wydziałów uniwersytetu, 
a  także punktów konsultacyjnych, których adresy byłyby powszechnie znane […]. 
Uniwersytet winien posiadać możliwość publikowania prac naukowych, i  to nie 
od przypadku do przypadku, ale systematycznie w formie np. rocznika14.

Cytowany artykuł prof. Kruszewskiego przeczytał prof. Żaki, który w Szwaj-
carii prenumerował „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”. Już 31 październi-
ka 1977 roku napisał list do ówczesnego dr. Kruszewskiego, w którym czytamy:

Otrzymawszy przed chwilą „Tydzień Polski” dostrzegłem w nim płomienny arty-
kuł Pański o PUNO, na który się od razu rzuciłem, jako że tym samym problemem 

12 E. S. Kruszewski, O właściwą rangę PUNO, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 
– sobotni dodatek „Tydzień Polski”, 29 X 1977, nr 43 (257), s. 4.

13 Tamże.
14 Tamże.
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param się z pasją – i niejaką nadzieją – od pewnego czasu. Podpisuję się oburącz 
pod wszystkimi Pańskimi uwagami i sugestiami. Niemal dosłownie to samo mówi-
łem […] zarówno rektorowi Sulimirskiemu, jak i prof. Blumowi. Konstatowana przez 
Pana Doktora przerażająca mizeria finansowa PUNO, niezaradność wielu poczci-
wych skądinąd ludzi, prawie zupełny brak propagandy Uczelni i związany z tym brak 
zainteresowania ze strony społeczeństwa polskiego na świecie (większość w ogóle nie 
ma pojęcia, że tego rodzaju uczelnia istnieje) – skłoniły mnie do zajęcia się sprawą15.

Profesor Żaki napisał też, że dowiadywał się o osiągnięcia PUNO i warunki 
studiowania:

Zaaranżowałem coś w rodzaju lokalnego punktu informacyjnego (przy SPK [Sto-
warzyszenie Polskich Kombatantów], u niezmordowanej działaczki, p. Vincenz-Po-
niatowskiej), zebrałem parę ofiarnych osób i utworzyłem Komitet Organizacyjny To-
warzystwa Przyjaciół PUNO (załatwiamy sprawę zezwolenia na działanie; pewną 
trudność powoduje fakt, iż mój konspekt statutu pomyślany jest jako statut organi-
zacji światowej) […], a wreszcie – rozsyłam na wsze strony ulotkę z apelem o hojny 
datek16.

W grudniu 1977 roku powstał pierwszy oddział Towarzystwa Przyjaciół 
PUNO w Zurychu, a od stycznia 1978 – dzięki współpracy prof. Żakiego z prof. 
Kruszewskim – kolejne oddziały TP PUNO w Danii, Szwecji i Norwegii, no-
szące wspólną nazwę Oddział Skandynawski17. Prof. Kruszewski angażował się 
w rozpowszechnianie informacji o PUNO i w pozyskiwanie nowych członków 
Towarzystwa (por. niżej przykład informacji zamieszczonej na łamach skandy-
nawskiej „Kroniki Poświęconej Sprawom Polskim”18).

Uczony powiedział o działalności TP PUNO i pracy naukowej na polskim 
uniwersytecie w Londynie:

Robiliśmy wszystko, żeby pokazać władzom komunistycznym, że chociaż odcięci 
od Polski, w PUNO wiemy, co się dzieje w Kraju, że żyjemy, działamy i jeszcze się 

15 List prof. Andrzeja Żakiego do dr. Eugeniusza S. Kruszewskiego z dnia 31 paździer-
nika 1977 r., zbiory prywatne Żanety Steffek, kopia podarowana przez prof. E. S. Kru-
szewskiego, s. 1.

16 Tamże.
17 Szerzej na temat powstawania i współpracy oddziałów TP PUNO zob. rozprawa dok-

torska Żanety Steffek pt. „»Universitas« – szwajcarski kwartalnik Towarzystwa Przy-
jaciół PUNO w latach 1980–2001”, Toruń, 2015, komputeropis w posiadaniu autorki, 
także Biblioteka Uniwersytecka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

18 Tamże, s. 18–19.
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wydaje publikacje naukowe. Także, że potrafimy zorganizować wszystko za własne 
pieniądze, nie tak jak propaganda pisała, że „żyjemy na garnuszku wywiadu amery-
kańskiego”. Chcieliśmy jak najbardziej zaktywizować naukowe środowisko emigra-
cyjne do wspólnych działań na rzecz nauki polskiej19.

W Londynie narodziła się i  trwała przez całe lata główna sfera działalno-
ści naukowej i społeczno-politycznej prof. Kruszewskiego. Wykłady profesora 
obejmowały szeroki zakres problemów historycznych, prawnych, kulturowych 
i politycznych. Od 1985 roku uczony był członkiem komisji egzaminacyjnych, 
magisterskich i doktorskich oraz recenzentem kilku rozpraw doktorskich. Pro-
wadził seminaria magisterskie i doktoranckie do 1990 roku, gdyż później stop-
nie naukowe nadawane na PUNO nie były uznawane w Polsce. Jego działalność 
naukowa na emigracji trwa już 47 lat.

Profesor E. s. Kruszewski jest do  tej pory członkiem Senatu PUNO z  ramienia 
Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych (od 18 września 2006 roku). […] 
Zwieńczeniem działalności naukowej była uroczystość 75-lecia PUNO 17 paździer-
nika 2014 roku z  udziałem Profesora jako reprezentanta Ogólnego Zgromadzenia 
Profesorów20.

Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in.: pisarskiej nagrody Stowa-
rzyszenia Polskich Kombatantów w Londynie (1992), nagrody Związku Pisarzy 
Polskich na Obczyźnie (2001), wyróżnienia za artykuł Tryptyk życia przyzna-
nego uczonemu w Toronto.

Został odznaczony: Krzyżem Armii Krajowej, Medalem Wojska, Złotym 
Medalem Skarbu Narodowego RP, Medalem Kongresu Kultury Polskiej na Ob-
czyźnie, Złotą Odznaką Związku Ziem Wschodnich RP, Złotym Medalem 
Amerykańskiego Instytutu Naukowego Biografistyki, Orderem Międzynarodo-
wego Białego Krzyża21.

19 Wywiad przeprowadzony przez autorkę z prof. dr. hab. Eugeniuszem Stanisławem 
Kruszewskim 14 października 2013 r. w Londynie.

20 E. Later-Chodyłowa, Naukowiec, dyplomata, społecznik, w: Jubileusz 85-lecia…, 
s. 38–39.

21 Strona internetowa Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie, Kruszew-
ski Eugeniusz S., dostęp 30 V 2017; Z. A. Judycki, Polski Uniwersytet na Obczyźnie 
w Londynie. Słownik biograficzny pracowników naukowych, Londyn, 2008, s. 60–61; 
W. Malinowska, Co nas łączy z Danią?, „Niedziela. Tygodnik katolicki”, 15–22 I 2008, 
nr 3, s. 3.
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prOfeSSOr eugeniuSz StaniSław kruSzewSki 
– HiS academic career and relatiOnSHipS 

witH tHe pOliSH univerSity aBrOad in lOndOn
Summary

The article presents professor Eugeniusz Stanisław Kruszewski, a known historian, polit-
ical scientist, author, editor, director of Polish-Scandinavian Research Institute in Co-

penhagen established in 1985. The author discussed Institute’s publications and research 
dedicated to European history and Polish-Scandinavian relations in the interwar and post-
war time, history of Polish emigration in Scandinavia, Polish scholars’ contribution to the 
propagation of Polish scientific thought worldwide. Some articles, abstracts and contents 
were in bilingual Polish-Scandinavian version, addressed to the Scandinavian-speaking 
readers of the periodical. The author presents great academic achievements and literary 
output of prof. Kruszewski. For many years he worked as an editor of scientific journals: 
„Kronika Poświęcona Sprawom Polskim”, „Notatki Skandynawskie”, „Rocznik Instytutu 
Polsko-Skandynawskiego”. The paper explores his long-term cooperation and full commit-
ment to Polish University Abroad in London and to The Association of Friends of the Pol-
ish University Abroad. Academic work played a most important role in professor Krusze-
wski scientific activity.

Keywords: Professor Eugeniusz Stanisław Kruszewski, Polish-Scandinavian Research In-
stitute, Polish scientific societies, Polish research institute, Polish emigration in 
Scandinavia, PUNO London
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cOmputer aided engineering 
– tOwardS a digital twin tecHnOlOgy

We are living in a digital world, where rapid technology development gives 
rise to the fourth industrial revolution at an unprecedented scale. The 

Industry 4.0 era requires ever more sophisticated products which are not only 
able to operate at peak efficiency in wide range of conditions, but can also com-
municate with each other to create new, complex, and very often autonomous 
systems. Design, manufacturing, operation and maintenance of such products 
would not be possible without Computer Aided Engineering (CAE), which en-
compasses a range of advanced computer tools, programs and processes.

In the past few decades we observed an exponential growth in computing 
power. Modern smartphones are much more sophisticated than the most pow-
erful computers, which were used during the Apollo programme to enable hu-
man landing on the moon1. Nowadays, powerful desktop machines allow engi-
neers to create complex 3D drawings and perform real life analysis of various 
physical phenomena; whereas easy access to High Performance Computing 
means that even the most demanding simulations are within reach and can be 
incorporated in the design process.

1 Website: Zmescience.com/research/technology/smartphone-power-compared-to-
apollo-432, accessed on 25 V 2017.
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Fast Internet connections and availability of small, cheap sensors introduced 
the „Internet of Things”, a technology which allows wide range of data, related 
to the product operation and performance, to be gathered. Cloud and Big Data 
means that this information can be stored and processed to reduce operation 
costs and drive future design decisions. Traditionally engineers had a limited 
knowledge about the real-life performance of their products and had to rely on 
their intuition and experience in making those important decisions. This is no 
longer the case.

Thanks to these new, exciting technologies we are at the stage when the en-
tire product’s lifecycle, from the concept design, through the product lifetime, 
up to the decommissioning stage, can be modelled in a virtual world. Each in-
dividual product can have a digital twin, which stores not only all its parameters 
but also the history of modifications, maintenance and operations. This digital 
twin technology is introduced across industries: for aeroplanes, trains, cars and 
even for infrastructure projects.

cOmputer aided deSign

Design is the core of the engineering process. It is at this stage when the 
most important decisions are made, which, in turn, has an impact on the 

functionality and the cost of the final products. The same fundamental design 
principles apply regardless of whether we are considering it a small component 
of a larger system or a complex object such as a car, an aircraft or even a large 
infrastructure project.

1. Four industrial revolutions; Christoph Roser at website: Allaboutlean.com AllAboutLe-
an.com
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The traditional design process involves the inception of an idea based on the 
requirements defining the desired functionality of the final product. Then, dur-
ing the concept design stage, various assumptions are made, which, in turn, de-
fine the parameters, the objectives, as well as the constraints of the design. Next, 
throughout the detailed design stage, teams of engineers from different disci-
plines propose and evaluate various concepts to achieve an optimum product, 
which satisfies the defined requirements at minimum cost. This involves nu-
merous studies, analyses and experiments which finally lead to the creation of 
a prototype, which can be manufactured. Development of a new product can 
be relatively quick and take place in a matter of weeks, but for more challeng-
ing projects it can take years and require substantial investment at an unknown 
rate of return.

The design process, is by nature an iterative procedure, during which the 
original design evolves, as more information becomes available. This results in 
one of the main challenges of the product development (fig. 2). Although, the 

2. Characteristic curves representing the cost of the product during its lifecycle; N. Bilalis, 
„Computer Aided Engineering – CAD”, Technical University of Crete report, 2000
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cost incurred at the concept design stage is relatively low, the committed cost 
rises dramatically as the time progresses. The figure also shows that decisions 
made at the early stage have a great impact on the final product and that the 
scope for change in the detailed phase is very limited. This can lead to expen-
sive problems, if a major design flaw is uncovered during the prototype testing, 
and a fundamental redesign is required.

Various concepts have been investigated to aid this issue, e.g. Set-Based Par-
adigm2, however, in practice, any design methodology depends on the capabili-
ty to generate as much information about the product as possible in early stages 
of the design process, when changes are relatively easy and inexpensive. There-
fore, Computer Aided Design (CAD), which involves the generation of digital 
models, a range of simulation tools and easy prototyping is very important, as it 
enables extensive studies at a low costs to be conducted.

2 D. K. Sobek II, A. C. Ward, J. K. Liker, Toyota’s principles of set-based concurrent engi-
neering, „MIT Sloan Management Review”, Winter 1999, 40, 2, p. 67–82.

3. Example of a cad model used for structural analysis; Website: Caelinux.com
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In modern CAD, the entire product is modelled in a designated CAD pack-
age which stores its shape, dimensions, material properties and interaction with 
different components of the system. This model forms a basis for subsequent 
performance studies and is used in manufacturing. One of the main advantages 
of the CAD model is that it can be parameterised, which, in turn, allows various 
variants of the design to be easily studied and the resulting data to be fed back 
to the original model. Sophisticated CAD models also contain large databases 
of materials properties and standard parts, such as nuts and bolts, which can be 
used to speed up the design process.

Once the concept for the product is determined, the model undergoes 
a thorough investigation, which, depending from the scale of the project, can 
utilise simple mathematical models or a complex Multiphysics simulation in-
volving fluid mechanics, structural analysis, heat transfer, electromagnetics etc. 
Sophisticated computer packages are used to investigate the physical properties 
of the product and to predict its performance. The simulation coupled with op-
timisation packages are used to efficiently explore the design space and to de-
termine the best parameters of the models. Some modern packages can pro-
duce designs, which are highly innovative, and show features which normally 
wouldn’t be proposed by even the most experienced engineers.

Eventually, every product needs to be manufactured at some point and here 
CAD also plays a major role. The Virtual Prototyping means that the manufac-
turing process is defined long before the product enters the factory and various 
aspects of the assembly line are optimised to achieve the best possible perfor-
mance both in terms of quality as well as the cost of the final product. The ad-
vent of 3D printing means that the virtual models can be quickly and cheaply 
turned into physical products which can undergo extensive testing.

Design packages, widespread simulation and virtual prototyping are the 
main CAD features. This brief overview shows how the modern technologies 
are used for better risk management and allow for the right decisions to be 
made at the early stages of the design process, giving the engineers tools and 
freedom to innovate.

BeyOnd deSign – prOduct lifecycle management

One of the aims of the fourth industrial revolution is to extend the appli-
cation of CAE beyond the design phase and introduce it into the entire 

product lifecycle management, which includes operations, maintenance and 
eventual decommissioning. These days, high-speed Internet along with minia-
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turised sensors allow for nearly any type of measurement to be collected in real 
time. This ability, combined with large data centres and cloud computing, opens 
an entire new world of possibilities, both for engineers and entrepreneurs.

For instance, the aircraft engine manufacturer, Rolls-Royce, is using its en-
gine health monitoring data to collect information about the performance, fuel 
consumption and health of each individual engine that is currently in use3. 
This enables the company to anticipate any upcoming problems and to ensure 
that adequate measures are in place if a failure occurs. The new technology has 
impact not only on the engineering aspect but on the business model as well. 
Rolls-Royce has recently introduced new maintenance programmes which use 
the data to cater for the needs of individual customers.

Automotive is another example of the industry which is welcoming the op-
portunities offered by the introduction of digital twins and extensive digitisa-
tion4. Each day several new solutions are incorporated into manufacturing pro-

3 B. Read, Aftermarket Revolution, „Aerospace Magazine”, March 2016, p. 18.
4 KPMG report, Website: Smmt.co.uk/wp-content/uploads/sites/2/smmt_the-digitali-

sation-of-the-uk-auto-industry_kpmg-apr-2017.pdf, accessed on 25 V 2017.

4. Various aspects of PLM; Website: En.wikipedia.org/wiki/File:Product_lifecycle_mana-
gement.png
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cess to enable more efficient management of the plants and supply chains. As 
modern cars are equipped with more sensors, a direct connection can be forged 
between the car manufacturer and the end customer giving the latter more in-
formation about the performance and health of their vehicle. Finally, the im-
plementation of an autonomous driving technology can be accelerated by in-
creasing the fidelity of the control software by the data collected from all models 
in use – a technology that allows unprecedented data collection, which no car 
manufacturer would be able to gather on their own.

Civil industry also embraces the digital twins by widespread incorporation 
of the Building Information Modelling (BIM) paradigm5. Application of BIM, 
means that each infrastructure model has its own digital copy which stores all 
technical drawings, 3D models, information about services and much more. 
Availability of this information means that the construction process can be 
modelled a priori, significantly decreasing the cost of the project by predicting 
and eliminating potential problems. The digital twin can be also used through-
out the lifetime of the building to decrease the operations overhead by high-
lighting when necessary maintenance works need to take place. It is worth men-
tioning here that the Association of Polish Engineers in Great Britain is a great 
advocate for BIM and is currently creating such a model for the Polish Social 
and Cultural Centre – POSK.

As shown in the cases mentioned above, the application of PLM, CAE and 
digital twin technology can lead to significant savings and increase perfor-
mance in various industries. The data collected throughout the lifespan of a giv-
en product can also be fed back to the engineers working on next generation 
designs and drive future design decision.

cHallengeS

Although the technological change moves at an enormous pace, there are 
  still challenges that need to be addressed. One of the main difficulties as-

sociated with adoption of the aforementioned technologies is the integration of 
various software packages. Most of the tools available on the market use their 
own data format and although standardisation attempts are made6, interaction 
between different software products remains challenging and vital data can be 
lost at the interfaces.

5 NBS, National BIM Report, 2017.
6 Website: En.wikipedia.org/wiki/CAD_standards, accessed on 25 V 2017.
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Using the same model for different applications creates challenges on its 
own. While a 3D CAD model designed for manufacturing might contain eve-
ry detail of the product down to the smallest bolt, the model used for analysis 
has to be stripped form all necessary details to enable efficient simulation. This 
creates extra overheads and may break connectivity between the various digital 
versions of the product.

Large amount of data generated by CAE tools and gathered by the sen-
sors throughout the lifespan of the product needs to be properly managed and 
stored. Extensive databases can lead to data overflow, where the information 
stops being useful. These databases are also attractive targets for hackers, indus-
trial espionage and terrorism. High levels of security are therefore necessary. 
Cybersecurity becomes a necessary requirement rather than anoption7.

Finally, sophisticated tools and models require sophisticated users, who are 
able to understand how they work. Colourful pictures generated by the data 
analysis software may be appealing to the eye but, if not interpreted properly, 
they can lead to wrong decisions which might have serious ramifications in the 
future. Therefore, university education needs to cater for those needs and focus 
on physical understanding of the physical phenomena rather than just teach 
students how to use a specific software.
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kOmputerOwe wSpieranie prac inŻynierSkicH 
– tecHnOlOgia twOrzenia kOpii cyfrOwycH

Streszczenie

W epoce Przemysłu 4.0 inżynieria podlega postępującej digitalizacji, obejmującej 
praktycznie wszystkie jej aspekty: od  procesu projektowania poprzez wytwarza-

nie aż po eksploatację produktów. Artykuł opisuje technologie i procesy, które umożliwiają 
tworzenie tzw. cyfrowego bliźniaka – cyfrowej kopii danego produktu, która zawiera jego 
wszystkie parametry. Zaprezentowano tu wpływ informatyzacji na proces projektowania 
i product lifecycle management oraz przedstawiono wyzwania stojące na drodze rozwoju tej 
technologii.

COmPUTER AIDED ENgINEERINg…





POLSKI UNIWERSYTET NA OBCZYŹNIE 
W LONDYNIE

ZESZYTY NAUKOWE

Seria trzecia, nr 5, 2017

49

Halina taborska

Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Londyn

rOmOwie eurOpy na ziemiacH pOlSkicH 
1941–1945 i mOnumenty im pOświęcOne1

cygańSki auScHwitz

Cyganów z okupowanych krajów Europy zaczęto zwozić do Auschwitz zimą 
1943 roku do wyodrębnionego dla nich Zigeneurfamilienlager (Obóz Ro-

dzinny).

Między 26 lutego 1943 roku a 21 lipca 1944 roku osadzono w obozie rodzinnym dla 
Cyganów (Familienlager) 20 967 mężczyzn, kobiet i dzieci, nie licząc 1700 osób przy-
wiezionych z okręgu białostockiego, które bez rejestracji zaraz po przybyciu uśmier-
cono w komorze gazowej jako podejrzanych o dur wysypkowy. […] W ogólnej liczbie 
zarejestrowanych Cyganów było ponad 11 000 dzieci i młodocianych, w tym 9432 
dzieci w wieku do lat czternastu. Wśród tych ostatnich 378 urodziło się w obozie2.

1 Tekst powstał w ramach projektu badawczego, realizowanego we współpracy z dr. 
Marianem Turskim, pod nazwą „Europejskie monumenty dla cywilnych ofiar hitle-
ryzmu 1945–2015”. Stanowi fragment rozdziału zatytułowanego „Romowie Europy 
– niepamięć i upamiętnianie”.

2 H. Kubica, w: Auschwitz 1940–1945. Węzłowe zagadnienia z dziejów obozu, t. 2: Więź-
niowie – życie i praca, red. W. Długoborski, F. Piper, Oświęcim – Brzezinka, 1995, 
s. 186.
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Statystyka osób uwięzionych w  ciągu 17 miesięcy istnienia obozu, oparta 
na rejestrach w Księdze Głównej Obozu Cygańskiego, obejmuje 23 943 osoby3. 
Obóz został zamknięty ostatecznie w  pierwszych dniach sierpnia 1944 roku. 
Jego więźniowie:

Umierali z  głodu, chorób, poddawani byli niszczącym eksperymentom „medycz-
nym” obozowego lekarza Józefa Mengele, ginęli w komorach gazowych. Ostateczna 
likwidacja obozu nastąpiła w nocy z 2 na 3 sierpnia, kiedy uśmiercono 2877 osób, po-
zostających jeszcze na jego terenie – byli to ludzie starzy, kobiety i dzieci4.

Na ziemiach polskich najważniejszym miejscem upamiętniającym zgładzo-
nych Romów Europy jest Barak 13 w Auschwitz I, w którym znajduje się wy-
stawa poświęcona zagładzie Romów, a  także monument romski, wzniesiony 
w 1973 roku na terenie Auschwitz-Birkenau.

Pierwszy tekst w  języku Romów pojawił się na  terenie dawnego obozu 
w 1967 roku przy Międzynarodowym Pomniku Ofiar Oświęcimia w Brzezince. 
Była to inskrypcja na jednej z 19 tablic różnojęzycznych, o tej samej treści, uło-
żonych w ciągu prostym u podnóża pomnika.

W 1990 roku tablice, których jest obecnie 22, zostały wymienione w związ-
ku z weryfikacją danych o liczbie ofiar Auschwitz. Tekst romski jest identyczny 
z pozostałymi 21 inskrypcjami, a polski napis głosi:

Niechaj na wieki będzie krzykiem rozpaczy/ i przestrogi dla ludzkości / to miej-
sce / w którym hitlerowcy / wymordowali / około półtora miliona / mężczyzn ko-
biet i dzieci / głównie Żydów / z różnych krajów Europy5.

 Nie są to liczby kompletne, bowiem nie obejmują osób, które przybyły do Auschwitz 
przed akcją ewidencyjną, identyfikującą więźniów cygańskich poprzez użycie litery 
Z przed numerem obozowym. Wojciech Płosa, szef Archiwum muzealnego, podczas 
23 lipca 2012 r. stwierdził: „Nie wiemy, ilu Romów zesłano do Auschwitz przed roz-
poczęciem numeracji „Z”. Tę wprowadzono w lutym 1943 r. Wiadomo jest, że męż-
czyzn oznaczonych „Z” zginęło 10 094, a kobiet – 10 988”.

3 S. Kapralski, Naród z popiołów. Pamięć zagłady a tożsamość Romów, Warszawa, 2012, 
s. 159 podaje dokładne dane liczbowe i procentowe ofiar deportowanych do Auschwitz 
z Niemiec, Austrii i pozostałych krajów europejskich. Przedstawia też dane i opisuje 
pokrótce trzy wielkie egzekucje Romów w komorach gazowych; tamże, s. 159–160.

4 D. Czech, Kalendarz wydarzeń w obozie koncentracyjnym Oświęcim-Brzezinka, „Ze-
szyty Oświęcimskie”, 1958, 2; taż, Kalendarz wydarzeń w KL Auschwitz, Oświęcim – 
Brzezinka, 1992, s. 722.

5 Tłumaczeniu tekstu towarzyszyły spory co do dialektu romskiego, w jakim napis ma 
być sporządzony. Przyjęto, że będzie w języku standardowym romskim, a został przy-
gotowany przez Marcela Cortiada, pracownika naukowego Sorbony.

Halina Taborska
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Pomnik oświęcimski dla ofiar z 23 państw Europy był wielkim, międzyna-
rodowym przedsięwzięciem, sterowanym przez powstały w 1952 roku Między-
narodowy Komitet Oświęcimski, który ogłosił w 1957 roku światowy konkurs 
otwarty. Chęć udziału w nim zadeklarowało 618 twórców z 31 krajów, a na-
desłano 423 projekty. Był to czas, kiedy Auschwitz stawał się w świadomości 
światowej miejscem symbolicznym – terenem masowej zagłady, niedających się 
opisać ludzkich cierpień, okrucieństwa i bezprawia, jakie przyniósł narodom 
Europy hitlerowski totalitaryzm. Emocje i  długotrwałe spory towarzyszące 
trzem kolejnym etapom konkursu i decyzjom międzynarodowego jury spowo-
dowały, że pomnik nie był tworem jednego zespołu, ale powstał w wyniku arty-
stycznych kompromisów i współpracy trzech wyróżnionych zespołów: dwóch 
włoskich i  jednego polskiego6. Ostatecznie, po wielu modyfikacjach, powsta-
ło dzieło monumentalne, na wielkiej, stopniowanej platformie, z ciągiem sza-
rych, kamiennych brył, nawiązujących do form sarkofagów i nagrobków, cięż-
kich i „żałobnych”, jednak nieprzytłaczających nadmiernie, z racji rozciągnięcia 
kompozycji w  przestrzeni i  wpisania jej w  rozległy, poobozowy krajobraz. 
O koncepcji pomnika pisał w 1964 roku prof. Jan Zachwatowicz:

6 Poszczególne etapy konkursu i wyróżniane projekty stały się przedmiotem licznych 
opracowań i komentarzy. Zwięzły opis trzech etapów konkursu i omówienie dziejów 
polskiego projektu znajdzie czytelnik w książce I. Grzesiuk-Olszewskiej, Polska rzeź-
ba pomnikowa w latach 1945–1995, Warszawa, 1995, s. 98–112.

Fragment pomnika na terenie byłego obozu Birkenau; fot. Halina Taborska
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Powstaniu koncepcji Międzynarodowego Pomnika w  Oświęcimiu towarzyszyły 
liczne trudności. U podłoża ich leżały nieadekwatność rozmiaru, skali i potworności 
zbrodni, bezmiar cierpień i grozy śmierci milionów pomordowanych ludzi, a wyrazu 
form plastycznych, które to właśnie miały uplastyczniać. Powściągliwe formy reali-
zowanego pomnika nie miały być ilustracją dramatu, jego zwarte formy, bez patosu 
i retoryki stanowiły tylko przywołanie do skupionej zadumy7.

Drugim pomnikiem, pod wieloma względami odmiennym od swego mo-
numentalnego poprzednika, stał się na  terenie Auschwitz-Birkenau znak 
plastyczny poświęcony wyłącznie pamięci europejskich Romów. Pojawił się 
sześć lat później, w 1973 roku i stanął wśród ceglanych reliktów dawnego obo-
zu cygańskiego, Zigeunerlager, na polu 28. Nie towarzyszyły mu konkursy ani 
międzynarodowe debaty, powstał z  inicjatywy Stowarzyszenia Niemieckich 
Sintich i jego przewodniczącego Romani Rosego. Miał w sobie od początku 
istnienia element „prywatności”, ominął obowiązujący w  Auschwitz zakaz 
wystawiania pomników na polach obozowych, stanowił hołd nie tylko bez-
imiennym ofiarom, ale też osobistej, rodzinnej stracie. Skromnych rozmia-
rów, niełatwy do odnalezienia, wtopił się w poobozowy krajobraz Birkenau. 
Licowany kamieniami w  większości o  szarej i  beżowej tonacji, niósł na  so-
bie dwie prostokątne tablice, z następującymi tekstami w języku niemieckim 
i polskim:

Miejsce pamięci Romów / obozu konc. / Oświęcim-Brzezinka / Tysiące męż-
czyzn, kobiet / i dzieci więzionych / i torturowanych / ofiar niemieckiego/ faszyzmu 
– zginęło / w tym obozie końcowym / konc. Brzezinka – / okrutnie męczonych, po-
mordowanych/ i zagazowanych / ufundowany przez Związek / Roma w Niemczech 
1973 / Rose O. Bamberger.

Pomnikowej ścianie towarzyszył, ściśle do  niej przylegający, ciemny obe-
lisk wsparty na niskim, prostokątnym cokole, licowanym kamykami, z napisem 
w języku romskim: 

Pomnik ku czci pamięci pomordowanych Romów. W tym obozie Auschwitz Bir-
kenau podczas hitlerowskiej okupacji od  1940 do  1945 roku zostało straconych 
tysiące mężczyzn, kobiet i dzieci Sinti, zostali oni zagazowani na śmierć i spaleni. 
Ku wiecznej pamięci mojego ojca, matki oraz siostry i córki Natalii Vincent Rose8.

7 J. Zachwatowicz, Międzynarodowy Pomnik w Oświęcimiu, „Polska”, 1964, nr 11, s. 10–
11, 20, cyt. za: I. Grzesiuk-Olszewska, Polska rzeźba pomnikowa…, s. 105.

8 Tekst przetłumaczył na język polski Roman Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Ro-
mów w Polsce.
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Pomnik na terenie byłego obozu Birkenau; fot. Halina Taborska

Po raz pierwszy pomnik został odnowiony w 1994 roku, w 50. rocznicę li-
kwidacji obozu cygańskiego w KL Auschwitz-Birkenau, i wówczas zdjęto z nie-
go kamienną powłokę, odsłaniając starą, czerwoną cegłę obozową, z elementa-
mi czarnego przebarwienia. Włączył się jeszcze mocniej w rozległy krajobraz 
Birkenau, punktowany samotnymi kominami, poszarpanym ceglanym gru-
zem, szczątkami barakowych ścian. Wkrótce potem powstał zatarg pomiędzy 
Zarządem Głównym Stowarzyszenia Romów w Polsce a dyrekcją Państwowego 
Muzeum w Oświęcimiu, którego powodem był brak zgody ze strony Muzeum 
na odnowienie zatartych i nieczytelnych tablic na pomniku. Po ostrych prote-
stach romskich nowe tablice, wykonane w czarnym granicie szwedzkim, we-
dług projektu rzeźbiarza Marka Moderaua, zostały w roku 1997 zainstalowane 
na ceglanej ścianie.

Swój obecny kształt uzyskał pomnik w roku 2005. Autorem projektu odno-
wy był Piotr Kutryba (ur. 1959), artysta plastyk9, a wykonawcą firma Jarbud. 
Powierzchnia ceglana została odnowiona i zabezpieczona, czarny obelisk odsu-
nięty nieco od ściany, a jednocześnie złączony z nią wąskim pasem ceglanym, 
pozyskał prostokątną, starannie polerowaną podstawę z czarnego granitu. Spo-
czywa ona na szarej, granitowej posadzce, wyodrębniającej pomnikowe miejsce 
z otaczającej go poobozowej ziemi.

9 Więcej informacji o artyście na stronie internetowej: Piotrkutryba.pl.

ROmOWIE EUROPY NA ZIEmIACH POLSKICH…
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cyganie w getcie łódzkim

Zanim rozegrała się tragedia Cyganów Europy w Auschwitz, powstał w 1941 
roku na terenie – a właściwie na obrzeżu – getta w Łodzi10 pierwszy na zie-

miach polskich obóz cygański, dokąd w  dniach 5–9 listopada przywieziono 
5007 Romów, głównie z Austrii. Informacja o ich przybyciu pojawiła się po raz 
pierwszy w Kronice getta łódzkiego:

W przeciągu kilku dni, poczynając od 5 listopada, odbywał się przyjazd transpor-
tów do obozu cygańskiego, zainstalowanego w blokach domów, położonych u rogatek 
getta przy ul. Brzezińskiej, okolonych ulicami Towiańskiego, Starosikawska i Głowac-
kiego. […] Transporty do obozu cygańskiego przybywały via stacja radogoska, kon-
wojowane za każdym razem przez silne oddziały szturmowców. Władze Przełożo-
nego Starszeństwa Żydów otrzymały polecenie zajmowania się zaprowiantowaniem 
obozu oraz niesienia pomocy lekarskiej.

I dalej następująca informacja:

Miejsce przeznaczone na kwatery dla „Cygan” odseparowane zostało od getta po-
dwójnymi zasiekami drutów kolczastych, natomiast wykopane do tego celu w swoim 
czasie fosy, które miały być następnie nawodnione, ze względów technicznych zosta-
ły zasypane. Rowy mogły grozić nadwerężeniem fundamentów domów położonych 
w bezpośrednim z nimi sąsiedztwie11.

Z getta wydzielono dla nowo przybyłych 15 budynków o łącznej liczbie 543 
izb i 5000 osób zostało stłoczonych na 0,019 km2. Pomieszczenia nie posiadały 
nawet podstawowego wyposażenia i urządzeń sanitarnych.

W otwartej przestrzeni publicznej dzisiejszego miasta zwięzłe informacje 
o ich losie znajdują się na tablicy zamieszczonej na potężnym głazie, spoczywa-
jącym przy wejściu do kuźni, której budynek zachował się z tamtych lat. Napisy 
zostały wykonane w języku romskim, angielskim i polskim:

Tu, w kwartale ulic Wojska Polskiego, / Westerplatte, Sikawskiej i Głowackiego 
/ od 5 XI 1941 r. istniał obóz / dla Cyganów (ZIGUNERLAGER) / Władze hitle-
rowskie zamknęły w nim / około 5000 Romów przywiezionych z Austrii. / Wsku-
tek chorób zakaźnych i  zabójstw zmarło ponad 600 / więźniów. Pozostałych ok. 

10 Zwięzłą informację o łódzkim getcie można znaleźć na stronie internetowej „Wirtu-
alny sztetl”: Sztetl.org.pl/pl/article/lodz/13,miejsca-martyrologii/3086,getto-w-lodzi
/?gclid=CMKQyq3pqNICFaQW0wodztoINA, dostęp 10 II 2017.

11 Zapis w rozdziale zatytułowanym Biuletyn za miesiąc listopad 1941, podrozdział pt. 
Obóz cygański, w: Kronika getta łódzkiego / Litzmannstadt Getto 1941–1944, t. 1: 
1941, oprac. J. Baranowski, Łódź, 2009.
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Pomnik cygański na terenie dawnego getta łódzkiego, widok ogólny i zbliżenie; fot. Hali-
na Taborska
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4300 mieszkańców / w dniach od 5 do 12 I 1942 r. zagazowano w obozie / zagłady 
w Chełmnie nad Nerem.

Głaz upamiętniający, odsłonięty w styczniu 2004 roku, przybrał swój osta-
teczny kształt dzięki idei artystycznej Moniki Reppel-Michnowskiej. Zamówie-
nie przyszło z Referatu Komunalnego Delegatury Urzędu Miasta Łodzi, odpo-
wiedzialnego za odnowienie budynku kuźni i wrót, wraz z decyzją umieszczenia 
przy wejściu głazu z tablicą. W zaleceniu od przewodniczącego grupy do spraw 
romskich proszono o użycie już wybranego kamienia i zakomponowanie tabli-
cy, dla której został przygotowany tekst. Była też sugestia, aby elementem zago-
spodarowania terenu był bruk, charakterystyczny dla ulic łódzkich czasów woj-
ny. Autorka powiedziała:

Doszłam do wniosku, że sama tablica na głazie nie wystarcza, że potrzebny jest 
element, nazwijmy tak – żelaza… Bo pierwsze skojarzenie z tym miejscem to była 
kuźnia. Stąd: żelazo. A skojarzenie z miejscem w sensie szerszym, czyli z Łodzią – to 
bruk. A więc: osadzenie czy zetknięcie żelaza z brukiem. […] W ogóle z Cyganami 
kojarzy się w mojej wyobraźni metal, żelazo, kuźnia. To były przecież tradycyjne za-
jęcia Cyganów12.

Podobne sugestie co do kształtu i tworzywa odpowiedniego dla monumen-
tu płynęły również ze środowiska romskiego. Istotna była tu historia miejsca, 
poznawana m.in. poprzez stare zdjęcia z obozu cygańskiego, na których znaj-
dowały się porzucone narzędzia i metalowe kraty czy zasieki. Wedle artystki, 
głaz niosący w sobie echo tragicznych wydarzeń, może stać się formą symbo-
licznego zamknięcia pamięci, a jednocześnie być symbolem trwałości i sygnali-
zować, że grupa etniczna, którą upamiętnia, nie została całkowicie zniszczona, 
nadal żyje. W rysunkowych wersjach projektu Moniki Reppel-Michnowskiej 
głaz łączy się z metalowymi elementami – zostaje opleciony, jakby skrępowany 
żelaznymi linami czy więzami, albo owinięty kratą – symbolem zniewolenia. 
W wersji zrealizowanej – zniewalające kraty zostają rozerwane, wyrastają z nich 
pędy z listkami, rodzi się i rozwija nowe życie. Artystyczne, ręczne wykonanie 
krat sprawia, że niosą one w sobie obietnicę życia i kwitnienia. Choć jest ich 
na głazie mniej, niż projektowała artystka (powodem były ograniczenia finan-
sowe zleceniodawcy, którym był Urząd Miasta i Dzielnica Bałuty), zamierzo-
ny efekt został osiągnięty i głaz zakotwiczył się pomyślnie przy kuźni, zyskując 
aprobatę odbiorców.

12 Wypowiedź M. Reppel-Michnowskiej w  rozmowie telefonicznej z  autorką 18 VII 
2012, uzupełniona też mailowo.
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Dodajmy, że pracę przy głazie romskim poprzedziło zainteresowanie twór-
czyni Holokaustem i problemami żydowskimi13. W roku 1993 została ona zapro-
szona przez dr Grażynę Ojrzyńską, doradzającą wówczas prezydentowi miasta 
w sprawach związanych z gospodarką zieleni na terenie Łodzi, do współpracy 
przy kierowanym przez dr Ojrzyńską projekcie Parku Ocalałych, artystycznie 
ambitnym i  rozległym terenowo przedsięwzięciu, poświęconym pamięci Ży-
dów ocalonych z Zagłady i  tym, których uznano później za „sprawiedliwych 
wśród narodów świata”. Projekt romski, do którego dr Ojrzyńska zaprosiła rów-
nież Monikę Reppel-Michnowską, był w pewnym zakresie rozszerzeniem ży-
dowskiej problematyki martyrologicznej – przywoływał dramat cygański, jaki 
rozegrał się na  historycznym terenie łódzkiego getta. Współcześnie, naprze-
ciw kuźni i dawnych terenów wyodrębnionego obozu cygańskiego, znajduje się 
Park Ocalałych.

rOmOwie pOlScy

Los Romów polskich był taki, jak ich pobratymców w okupowanej Europie. 
   Z około 50 000 tysięcy Cyganów, przebywających na terenie Polski w roku 

1939, zginęło 35 000; liczby te mogą ulec weryfikacji14.

Setki grobów, w których pogrzebano zamordowanych Romów, rozrzucone są po ca-
łej Polsce. Rzadko upamiętnia je stosowny napis. Spośród masowych grobów jest 
wszakże jeden, który się szczególnie wyróżnia. […] Jest to zapewne największa zbio-
rowa mogiła romska na obecnym terytorium Polski. Pochowano w niej 93 Romów – 
cała niemal osadę ze skraju wsi Szczurowa15.

Pierwszy, trwały znak pamięci im poświęcony został odsłonięty 8 maja 1956 
roku właśnie we wsi Szczurowa w woj. małopolskim, gdzie na cmentarzu Niem-
cy rozstrzelali niemal wszystkich jej cygańskich mieszkańców, przebywających 
na tych terenach od pokoleń:

13 Swoją pracę dyplomową M. Reppel-Michniowska poświęciła upamiętnieniu miejsca 
po głównej synagodze w Łodzi na rogu ul. Zielonej i Kościuszki, wysadzonej przez 
Niemców w powietrze.

14 Liczba ta jest podana m.in. na  planszy z  danymi dotyczącymi ofiar cygańskich 
w okupowanych krajach Europy, umieszczonej w sali poświęconej zagładzie Cyga-
nów w Muzeum Romskim w Tarnowie. Plansza zawiera motto z obozowej pieśni: 
„Wprowadzili nas / przez bramy / wypuścili kominami”.

15 A. Bartosz, Tabor Pamięci Romów / Roma Caravan Memorial, Tarnów, 2003, s. 9.

ROmOWIE EUROPY NA ZIEmIACH POLSKICH…



58

Ponieważ zagłada szczurowskich Romów dokonała się na  oczach całej wioski, 
a niektórzy jej mieszkańcy zmuszeni byli przez Niemców do zwożenia Romów, a po-
tem do ich grzebania, dramat ten jest żywy po dzień dzisiejszy w pamięci miejscowej 
ludności16.

Na ich masowym grobie został umieszczony głaz narzutowy, oplątany dru-
tem kolczastym, z napisem:

Zbiorowa mogiła / 93 mieszkańców Szczurowej / zamordowanych przez hitle-
rowców / w dniu 3.07.1942 r. / cześć ich pamięci.

50 lat po  wydarzeniach obok mogiły został ustawiony krzyż z  inskrypcją 
na cokole:

3 VII 1943 – 10 VII 1993 / W 50-tą rocznicę zamordowania / 93 Cyganów-Ro-
mów podczas okupacji hitlerowskiej / hołd modlitewny składają / mieszkańcy 
Szczurowej.

Szczurowa jest poruszającym, ale nieczęstym przykładem trwałej, lokalnej 
pamięci i troski o zbiorową mogiłę pomordowanych Cyganów. Należy jednak 
dodać, że liczba tablic, krzyży, pojedynczych głazów poświęconych ich pamię-
ci rośnie, a w nowym stuleciu powstały też dwa monumenty na miejscach do-
raźnych egzekucji, stanowiące starannie przemyślaną realizację artystycznych 
i upamiętniających idei – pomniki w Ułężu i w Borzęcinie.

16 Tamże, s. 10.

Pomnik w Szczurowej; fot. Halina Taborska
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Pomnik w  Ułężu w  pow. ryckim, woj. lubelskie, odsłonięty w  październi-
ku 2009 roku, jest poświęcony ofiarom zamordowanym przez Niemców 

na obrzeżu dawnego lotniska wojskowego, gdzie dokonywano egzekucji w la-
tach 1941–1943. Powstał z  inicjatywy dęblińskiego oddziału Stowarzyszenia 
Romów w Polsce, a finansowano go w ramach koordynowanego przez ministra 
spraw wewnętrznych i administracji „Programu na rzecz społeczności romskiej 
w Polsce”. Projektantami była para artystów plastyków: Teresa Ziober-Zomer 
(ur. 1951) oraz Tadeusz Zomer (ur. 1951)17.

Monument ma dobrą widoczność i lokalizację, tuż przy biegnącej przez las 
szosie, na wzniesieniu i na tle wysokich drzew. Placyk w kształcie krzyża prze-
cina symboliczna droga, obramowana wąskim krawężnikiem z betonu, ułożona 
z różnej wielkości granitowych głazaków, wiodąca ku krzyżowi, który u końca 
drogi wznosi się ku niebu. Różne wielkości kamieni mają wymiar symboliczny 
– reprezentują wszystkie pokolenia – ludzi starszych, młodych i dzieci, którzy 
szli na śmierć ciężką, wyboistą drogą. Przy krzyżu spoczywa, poziomo zorien-

17 Oboje artyści pracują w rozmaitych tworzywach: w kamieniu, drewnie, ceramice i brą-
zie. Projekt i materiały użyte przez nich w pomniku w Ułężu były konsultowane z przed-
stawicielami środowiska romskiego, m.in. z Tadeuszem Winczewskim i Czesławem Kła-
kiem. Ten drugi jest też autorem ręcznego, ilustrowanego zapisu, dotyczącego egzekucji 
Cyganów w Ułężu. To rzadki i poruszający opis miejsca i wydarzenia, które autor znał 
z opowieści ojca.

Pomnik w Ułężu; fot. Halina Taborska
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towany, duży głaz o nieregularnym kształcie, ze starannie wypolerowaną ścianą 
frontową, z napisem w języku polskim i romskim:

W tym miejscu / Hitlerowscy oprawcy dokonali / Zbiorowej egzekucji na Ro-
mach / Zginęli oni – mężczyźni kobiety i dzieci / tylko dlatego, że urodzili się Ro-
mami.

Wsparte o głaz koło drewniane z cygańskiego wozu, jest pomalowane w górnej 
połowie na kolor niebieski, a w dolnej na zielony – barw błękitnego nieba i leśnej 
zieleni, a także cygańskiej flagi. Trzecią barwą pojawiającą się w samym środku 
koła, na czopie osi jest mała plama czerwieni. Bliżej drogi stoi mniejszy granito-
wy kamień, z napisem informującym, że pomnik ten upamiętnia zbrodnie, jakich 
niemieccy naziści dokonali na Romach na terenie Lubelszczyzny podczas II wojny 
światowej. Idea artystyczna pomnika uległa pewnym modyfikacjom – z powodów 
technicznych wysokość krzyża jest niższa od  zamierzonej przez twórców, a  za-
miast planowanego przez nich koła betonowego charakterystycznym elementem 
kompozycji stało się, zgodnie z życzeniem Romów, koło drewniane18.

Podobną lokalizację, przy szosie przecinającej las, ma Pomnik Pamięci o Zagła-
dzie Romów, odsłonięty w Borzęcinie, woj. małopolskie, w lipcu 2011 roku. 

Stoi na  starannie uformowanym wzniesieniu, wśród wysokich drzew. W lipcu 
1943 roku hitlerowcy zamordowali w tej okolicy przypadkowo złapanych 29 Cy-
ganów. Pomnik otacza kamienny krąg uformowany z 29 kamieni, poświęconych 
nieznanym z  nazwiska ofiarom. Stoi na  miejscu brzozowego krzyża, który rok 
wcześniej wznieśli tu uczestnicy Międzynarodowego Taboru Pamięci Romów19. 
Ciała zamordowanych zostały ekshumowane w 1959 roku i pochowane w zbioro-
wej mogile na cmentarzu w Borzęcinie Dolnym20.

18 Informacje udzielone przez artystów w rozmowie przy pomniku, 17 IX 2011.
19 Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów powstał z inicjatywy Adama Bartosza, dy-

rektora Muzeum Okręgowego w Tarnowie, oraz Adama Andrasza, prezesa Stowarzy-
szenia Romów w Tarnowie. Biorą w nim udział wozy romskie wchodzące w skład mu-
zealnej kolekcji, a jego forma nawiązuje do wędrówki tradycyjnego romskiego taboru. 
Tabor przez kilka dni podróżuje po Małopolsce, odwiedzając miejsca zagłady Romów 
z czasów II wojny światowej i propagując kulturę romską. Celem wędrówki jest, po-
łożona około 50 km od Tarnowa, Szczurowa i inne miejsca pamięci: Żabno, Borzęcin 
Dolny i Bielcza. Taborowi pamięci są poświęcone liczne zapisy internetowe, a także al-
bumowa, ilustrowana zdjęciami, publikacja w języku polskim i angielskim, autorstwa 
A. Bartosza, Tabor Pamięci Romów / Roma Caravan Memorial, Tarnów, 2003.

20 Fundusze na  monument w  Borzęcinie pozyskało Muzeum Okręgowe w  Tarnowie 
z rządowego programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Pomordowani nale-
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Monument borzęciński, odsłonięty w  czasie przebywania na  tym terenie 
XII Międzynarodowego Taboru Pamięci Romów, jest pierwszym pomnikiem 
w  Polsce autorstwa romskiej artystki, ze  szczepu Romów Górskich. Zapro-
jektowała go Małgorzata Mirga-Tas21, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie. Dwie wcześniejsze jej propozycje były w całości przedstawieniowe 
– pierwsza to wóz cygański wykonany w metalu, z motywem roztrzaskanej ba-
setli, drugą stanowiła cygańska grupa figuralna22. Trzeci, zrealizowany wariant, 
to pionowa płyta drewniana wykonana z nadzwyczaj starannie wypolerowane-
go, złocistego modrzewia, z wyrazistymi słojami, niemalowana i jedynie głębo-
ko impregnowana. O wyborze rodzaju drewna – wcześniejszymi propozycja-
mi była olcha, dąb i brzoza – zadecydowała jego trwałość, dzięki której domy 

żeli do rodzin Majewskich, Kwiatkowskich, Chmielewskich i Cioroniów.
 Według Adama Bartosza, w  Małopolsce znajduje się najwięcej zidentyfikowanych 

i trwale upamiętnionych miejsc związanych z zagładą Romów. Znakami pamięci są 
tablice, krzyże i obeliski. Zostały opisane w publikacji: A. Bartosz, Małopolski Szlak 
Martyrologii Romów, Tarnów, 2010.

21 Małgorzata Mirga-Tas, rzeźbiarka i artystka, szereg jej prac poświęconych jest tema-
tyce romskiej. Rozmowa z artystką w książce: Z życia Romni. Tradycja a współczesna 
cywilizacja – rozmowy, red. A. M. Caban, Radom, 2014, s. 28–30.

22 Informacje o projekcie borzęcińskim zostały udzielone przez A. Bartosza w wywia-
dzie przeprowadzonym 11 IX 2011.

Pomnik w Borzęcinie; fot. Halina Taborska
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z modrzewia mogą stać przez setki lat. Komentując swą decyzję, dotyczącą lo-
kalizacji i tworzywa, artystka pisała:

A dlaczego z drewna? Pomyślałam, że to, co się tam wydarzyło, pozostawiło piętno 
w tym miejscu i tylko drzewa mogą to przekazać drzewu… Las pamięta i w pierwszej 
chwili miałam takie odczucie, że to są tacy niemi świadkowie – obecnie trochę więk-
si i starsi. Wiadomo, że pomnik z biegiem lat zapewne się zmieni, zacznie żyć swoim 
własnym życiem, las go pewnie jakoś zaadaptuje i stanie się on częścią tego miejsca… 
ale tak ma właśnie być, ma być częścią lasu, który pamięta płacz, przerażenie, strach, 
strzały, twarze23.

U podnóża modrzewiowej płyty znajduje się usytuowana horyzontalnie fi-
gura upadającego mężczyzny, uproszczona w zarysie, nie rzeźbiona, ale wyci-
nana piłą mechaniczną, a na stronie tylnej pomnika, zwróconej ku szosie, pół-
klęcząca, skulona postać kobieca. Artystyczna koncepcja dzieła zawiera duży 
ładunek emocjonalny:

Projektując pomnik, myślałam o dzieciach, które pewnie nie były do końca świa-
dome tego, co się tam wydarzy, a nawet jeśli zdawały sobie sprawę, co się dzieje, to 
wówczas najbardziej potrzebowały rodziców, miłości. Dlatego upadający mężczyzna 
to nie tylko Rom postrzelony z karabinu, to nie tylko człowiek upadający na ziemię, 
ale też ojciec, brat, syn. Z tyłu chowa się kobieta przed karabinami, przed oprawcami 
i to nie jest tylko kobieta, to jest matka tych dzieci, siostra i córka. Wydaje mi się, że 
to ma głębsze przesłanie niż kolejna rzeźba z kołem cygańskim… elementem kultu-
ry cygańskiej. Tam nie zamordowali Romów, tam dokonali mordu człowieczeństwa. 
Ten pomnik ma przypominać o tym, co się wtedy wydarzyło24.

Na tablicy zamieszczonej na  frontowej stronie pomnika napis z  drewnia-
nych liter informuje, że jest to:

Miejsce pamięci o 29 Romach: / 3 mężczyznach, 5 kobietach / i 21 dzieciach, za-
strzelonych tutaj przez Niemców w 1943.

Nad notą faktograficzną znajduje się inskrypcja – fragment wiersza Smutna 
pieśń romskiej poetki Papuszy:

Nie było życia dla Cyganów w mieście
i na wsi zabijali, zabijali nas.
Co robić? Szły z dziećmi Cyganki w las,
daleko w las, by nie znalazły nas niemieckie psy.

23 M. Mirga-Tass, w odpowiedzi na przesłane listownie pytania H. Taborskiej, 3 XII 2011.
24 Jw.
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Zapoczątkowany w Oświęcimiu w 1967 roku proces upamiętniania Romów 
na terenach, gdzie ginęli – w karnych obozach pracy, obozach koncentra-

cyjnych i miejscach natychmiastowej zagłady – jest kontynuowany w nowym 
stuleciu. W październiku 2012 roku na terenie byłego parku podworskiego Lip-
ki odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie pomnika dedykowanego cy-
gańskim ofiarom obozu pracy w Bełżcu25. Lokalizacja pomnika jest uwarunko-
wana historią miejsca i dobrze mu służy. Otwarte pola, wiejskie drogi i ścieżki, 
wysokie lipy, jakie pozostały z dawnego parku, stanowią rozległy, krajobrazowy 
kontekst monumentu poświęconego ludziom, dla których wolna wędrówka sta-
nowiła wielowiekową tradycję i element tożsamości.

To właśnie w tej okolicy powstał w 1940 roku niemiecki obóz pracy przymu-
sowej, do którego 25 maja przywieziono 1140 Sintich, deportowanych z tere-
nów III Rzeszy. Do obozu trafiła również nieustalona liczba Romów pojmanych 
na terenie Generalnego Gubernatorstwa26. Więzieni tu byli też Żydzi, stanowią-
cy najliczniejszą grupę, i  Polacy – chłopi, karani za  nieoddanie kontyngentu 
czy nielegalny handel, oraz osoby podejrzane o udział w ruchu oporu. Praco-
wali głównie przy budowie wału przeciwpancernego, mającego stanowić część 
umocnień w ramach realizowanego od wiosny 1940 planu „Otto”, którego ce-
lem było umocnienie linii demarkacyjnej pomiędzy terenami Generalnego Gu-
bernatorstwa a obszarem okupowanym przez ZSRR. Zmuszani do niewolniczej 
pracy, głodzeni i torturowani, rozstrzeliwani, umierający od chorób zakaźnych 
stanowili zmieniającą się populację około 11 000 więźniów, którzy od wiosny 
do jesieni 1940 roku przeszli przez Bełżec. Ich los, zapisany w zeznaniach tych 
nielicznych, którzy przeżyli obóz, a  także okolicznych mieszkańców – przy-
padkowych świadków nieludzkiego traktowania więźniów, jawi się w relacjach 
i wspomnieniach:

25 Na uroczystość odsłonięcia pomnika 26 października 2012 r., pod patronatem ho-
norowym prezydenta Rzeczypospolitej Bronisława Komorowskiego, przybyli przed-
stawiciele wielu instytucji rządowych, samorządowych i społecznych. Podczas uro-
czystości odczytane zostały listy: prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wojewody 
lubelskiego i marszałka województwa lubelskiego oraz europosła A. Bratkowskiego. 
Wśród przemawiających wystąpił J. Korzeniowski, przewodniczący Zarządu Towa-
rzystwa Społeczno-Kulturalnego Romów w RP. Pełną listę przemawiających i dele-
gatów znaleźć można w publikacji Historia Romów i Sinti w obozie pracy i zagłady 
w Bełżcu, red. A. Caban, E. Koper, Radom, 2014, s. 29, a także na stronach interneto-
wych, zawierających doniesienia prasowe z uroczystości.

26 Por. Historia Romów i Sinti…, s. 10–23.
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Apele odbywały się o 4 nad ranem i  trwały do 5 godziny, gdyż cała godzinę ge-
stapowcy męczyli nas gimnastyką, biciem i  sprawdzaniem ilości obecnych, chociaż 
za pierwszym razem wiedzieli, że nikt nie uciekł z obozu. O 5-tej nad ranem wypro-
wadzali nas do  pracy przy kopaniu rowów przeciwtankowych. Tam otrzymaliśmy 
chleb na cały dzień (1 kg na trzech) i kawę. Praca była bardzo ciężka, gdyż wydobytą 
ziemię trzeba było układać, ubijać i tworzyć zagrody. Wody nam nie dawano pić i ge-
stapowcy twierdzili, że woda osłabia człowieka i obciąża go. Nie trzeba zapominać, 
że było to w czasie upałów w czerwcu i lipcu. Z wody skorzystaliśmy tylko w tych wy-
padkach, kiedy natknęliśmy się na źródełko przy kopaniu, gdyż jamy sięgały 6–7 me-
trów głębokości. I tę wodę trzeba było pić potajemnie27.

Wedle relacji naocznego świadka:

Pięć, sześć metrów wysypywali ziemię do góry łopatami. Poowijane mieli ręce tymi 
różnymi szmatami i nogi i codziennie rano była zbiórka i czwórkami maszerowali 
do pracy. Kazali im śpiewać „Nasz Hitler złoty nauczył nas roboty”. To była ciężka 
ogromnie praca. Proszę sobie wyobrazić kilofem walenie w opokę. Kto upadł, a tam 
masowo umierali, to już nikt nie zabierał ciał, tylko przysypali. To był jeden cmentarz 
na wałach. I tak było codziennie28.

27 Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, Relacje i  zeznania 
ocalałych, 301/5385, k. 3, zeznający: Abram Fajerajzen.

28 Relację mieszkańca Bełżca, identyfikowanego inicjałami E. M., który pasł krowy 
w okolicy, nagrała 5 maja 2010 r. E. Koper, asystentka muzealna w Muzeum – Miejscu 
Pamięci w Bełżcu. Przechowuje ją Archiwum Muzeum – Miejsca Pamięci w Bełżcu.

Pomnik w Lipkach; fot. Halina Taborska
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Ciała zmarłych i zabitych w obozie były chowane we wspólnych dołach grze-
balnych, a wiele ofiar spoczęło pod lipami, w dworskim parku. Na tym wła-
śnie terenie znajduje się, powstały z inicjatywy Urzędu Gminy Bełżec, pomnik 
stanowiący konfigurację pięciu granitowych płyt, z  których dwie spoczywają 
na ziemi, jak pokrywy nagrobne, symbolizujące kres drogi i życia. Poprzedzają 
je trzy ustawione pionowo płyty, do których wiedzie polna droga, przy podej-
ściu do pomnika wyłożoną kostką brukową. Na licu płyt znajdują się trzy po-
jedyncze dedykacje tej samej treści: w języku polskim, romskim i niemieckim. 
Inskrypcja polska brzmi:

PAMIĘCI / ROMOW I SINTI / OFIAR / NIEMIECKIEGO / NAZISTOWSKIE-
GO / OBOZU PRACY / W BEŁŻCU / ZAMORDOWANYCH / ORAZ ZMAR-
ŁYCH / Z GŁODU / I WYCIEŃCZENIA / W OKRESIE / MAJ–LIPIEC / 1940 
ROKU

Na tylnej stronie płyty została umieszczona czarna tablica z polerowanego 
granitu z informacją:

Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce / Ministerstwo Administracji 
i Cyfryzacji / Projektant Mikołaj Andrzej Jurkiewicz

Pomnik dla ofiar Bełżca był pierwszym, zrealizowanym projektem romskim 
Mikołaja A. Jurkiewicza (ur. 1962) i – jak to niejednokrotnie bywa w sztuce pu-
blicznej – artystyczna wizja projektanta została poddana ograniczeniom mate-
riałowym i wykonawczym29. Użyte kamienie i przestrzenne usytuowanie, a tak-
że liczba i  jakość poszczególnych elementów formujących miejsce pamięci są 
różne od tego, co zaplanował artysta. Idee artystyczne i projekt techniczny Jur-
kiewicza zostały bowiem tylko częściowo zrealizowane – nie użyto wybranego 
przez niego kamienia, płyty spoczywające na ziemi miały być bardziej masyw-
ne, lokalizację przyjęto inną od tej, jaka uważał za najwłaściwszą. Proponowana 
droga wiejska, wiodąca do monumentu, przybrała formę ścieżki, która po czę-
ści została wybrukowana30.

29 Wykonawcą pomnika był Zakład Produkcyjno-Usługowy Stanisław Gardias, Szale-
nik-Kolonia. Zwięzła informacja o pomniku z dobrym zestawem zdjęć znajduje się 
na stronie internetowej: Muzeum-tarnow.home.pl/na-bister/belzec-pomnik.

30 Wszystkie prace projektant wykonał nieodpłatnie. O problemach, jakie napotkał, 
opowiedział podczas rozmowy przeprowadzonej 12 sierpnia 2014 r. w Warszawie.
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Upamiętnienie ofiar poprzez sztukę pomnikową stanowi jeden z elemen-
tów w procesie przywracania pamięci o zgładzonych Cyganach Europy31. 

Istotną rolę odgrywa w nim aktywizacja społeczności romskich. Z inicjatywy 
Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinie, przy wsparciu Rady Ochro-
ny Pamięci Walk i Męczeństwa, w 2014 roku został odsłonięty pomnik-kamień 
upamiętniający zgładzonych Romów i Sintich z karnego obozu pracy Treblinka 
I, a także ofiar romskich32, które znalazły się w obozie natychmiastowej zagłady 
Żydów Treblinka II.

Obóz Treblinka I, utworzony latem 1941, został zlikwidowany trzy lata póź-
niej, w lipcu 1944, gdy zbliżała się od wschodu Armia Czerwona. Funkcjono-
wał jako Karny Obóz Pracy (niem. Arbeitslager), przez który przeszło około 
20 tysięcy więźniów. Co najmniej połowa z nich zmarła wskutek chorób, z wy-
cieńczenia spowodowanego głodem i katorżniczą pracą w odkrywkowej kopal-
ni żwiru, przy usypywaniu wałów przeciwpowodziowych, pracach melioracyj-
nych w dolinie Bugu, na stacji kolejowej w Małkini33. Część więźniów została 
rozstrzelana, ostatnia masowa egzekucja była związana z likwidacją obozu, któ-
ra rozpoczęła się 23 lipca – zginęło w niej, jak się szacuje, 500–700 osób.

Zgrozę ostatniego marszu ku miejscu straceń opisywali w swych zeznaniach 
nieliczni, którym udało się uratować:

Droga do lasu, którą szliśmy, była zasłana trupami ludzi, którzy próbowali ucie-
kać. Mężczyznom prowadzący SS-mani i wachmani kazali opuszczać spodnie, aby 
w ten sposób uniemożliwić ucieczkę. Tych, którzy potykali się, nie mogąc chodzić, za-
bijano po drodze. W lesie wykopane były trzy wielkie doły głębokości trzech metrów, 
różnej długości, nad którymi odbywało się rozstrzeliwanie po pięć osób. Gdy przyszła 
kolej na moją piątkę, kobieta stojąca obok mnie i trzymająca mnie za rękę, skutkiem 

31 Odsłonięciu pomników towarzyszyć mogą inne wydarzenia – tak też było w wypad-
ku Bełżca, gdzie po ceremonii przy pomniku odbyła się w Muzeum – Miejscu Pamię-
ci w Bełżcu konferencja dotycząca zagłady Romów. Trzy wygłoszone na niej referaty 
poświęcono zagładzie Romów w Generalnym Gubernatorstwie.

32 Prokurator K. Bukowski z IPN, który prowadził śledztwo w sprawie ludobójstwa Ro-
mów i Sintich w Treblince, powiedział w przemówieniu na uroczystości odsłonięcia 
pomnika, że trudno jest oszacować dokładną liczbę Romów i Sintich, którzy zginęli 
w obu obozach. Potwierdził, że dane szacunkowe wskazują na 2–3 tysiące osób.

33 Los więźniów i ich niewolniczą pracę opisał zwięźle i dokładnie Edward Kopówka, 
kierownik Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince. W tekście zatytułowanym Kar-
ny obóz pracy w Treblince przedstawiał: utworzenie obozu, topografię obozu, zało-
gę, więźniów, niewolniczą pracę, wyżywienie, ucieczki i likwidację obozu; Co wiemy 
o Treblince? Stan badań, red. E. Kopówka, Siedlce, 2013.
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wcześniejszego strzału, upadła do dołu, pociągając mnie za sobą, a kula przeznaczo-
na dla mnie świsnęła mi tylko koło głowy. Ponieważ głowa moja została opryskana 
mózgiem zabitej kobiety, leżąc w dole wyglądałam widocznie na nieżywą i dlatego 
nie zostałam zabita34.

Samo miejsce straceń zostało opisane następująco:

Miejsce straceń było najpierw cmentarzem, gdzie grzebano więźniów obozu pracy, 
którzy zmarli z głodu, wycieńczenia lub chorób. W późniejszym okresie SS i strażni-
cy ukraińscy rozstrzeliwali i grzebali tam więźniów obozu pracy, jak również ofiary 
z więzienia Gestapo w Sokołowie Podlaskim i z warszawskiego Pawiaka. Wedla rela-
cji ocalałych, rozstrzeliwano tam polskich, żydowskich i romskich mężczyzn, kobiety 
i dzieci, a ciała ofiar grzebano w nieoznaczonych grobach masowych. Po drugiej woj-
nie światowej badacze odkryli tam 44 groby masowe i sześć indywidualnych mogił. 
Niedawne badania archeologiczne potwierdziły istnienie trzech kolejnych nieozna-
czonych grobów masowych, ale dokładna liczba ludzi, których tam zabito i pochowa-
no, pozostaje nieznana35.

Leśne miejsce straceń w Treblince 1 znajdowało się za Czarną Drogą, łączą-
cą obóz pracy z Treblinką 2. W jego pobliżu spoczął potężny głaz z czerwonego 
piaskowca, dwumetrowej długości i blisko trzymetrowej (2,80 m) wysokości, 

34 Co wiemy o Treblince?…, s. 59.
35 Powyższa informacja jest zamieszczona na  tablicy, znajdującej się przy podejściu 

wiodącym ku miejscu straceń.

Pomnik w Treblince; fot. Halina Taborska

ROmOWIE EUROPY NA ZIEmIACH POLSKICH…



68

zaprojektowany przez Sławomira Jackowskiego36. Nazwany Pomnikiem Pamię-
ci Romów i Sintich, zawiera inskrypcję:

PAMIĘCI
ROMÓW I SINTI
ZAMORDOWANYCH PRZEZ NIEMIECKICH OKUPANTÓW
W KARNYM OBOZIE PRACY ORAZ OBOZIE ZAGŁADY
W LATACH II WOJNY ŚWIATOWEJ.
BÓL I CIERPIENIE OFIAR ZABRAŁA ZIEMIA,
KTÓRA KRYJE PROCHY TYSIĘCY NIEWINNYCH LUDZI.
POCHYLAMY GŁOWY NAD WASZĄ MĘCZEŃSKĄ ŚMIERCIĄ
ZWIĄZEK ROMÓW POLSKICH Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE
RADA OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA
2014 ROK

Nad napisem niewielka, niebieska płytka zawiera uproszczony, ikoniczny 
znak – koło cygańskiego wozu. Po prawej stronie tekstu głównego zostało wpi-
sane poetyckie motto, autorstwa Teresy Mirgi37:

Na świecie bywałem,
krótko wędrowałem,
zostałem wezwany
na inne bywanie.

Obie inskrypcje, powtórzone w  języku romskim i  angielskim, w  identycz-
nym układzie graficznym, wypełniają dużą, prostokątną tablicę z wypolerowa-
nego granitu o brązowym kolorycie. Treść głównej inskrypcji układał Związek 
Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku w konsultacji z Radą Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa w Warszawie i Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince38.

Głaz stanowi dziś część składową niezwykłego miejsca pamięci. 50 lat wcze-
śniej39 przybył na  ten teren monument autorstwa Franciszka Strynkiewicza 

36 Wykonanie i montaż pomnika zrealizowane zostało przez firmę KAMIENIARSTWO 
Sławomira Jackowskiego.

37 T. Mirga, poetka, tworzy w języku polskim i romskim. Jest też kompozytorką i woka-
listką. Rozmowa z nią została zamieszczona w publikacji Z życia Romni…

38 Informacja pozyskana dzięki uprzejmości p. E. Kopówki.
39 Za oficjalną datę odsłonięcia przyjmuje się 10 maja 1964 r. Po odsłonięciu pomnika 

centralnego w obozie zagłady, delegacje udały się pod pomnik na terenie byłego obo-
zu pracy, gdzie uroczyście pomnik odsłonił przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Warszawie – Antoni Mierzwiński; A. Zawadka, Upamiętnienie Tre-
blinki, red. E. Kopówka, Siedlce, 2015, s. 33.
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(1893–1996)40, nazwany Pomnikiem w Miejscu Straceń (choć nie było tu rze-
czywistej ściany straceń, bowiem egzekucje odbywały się przy grobach), znany 
też jako Ściana Śmierci lub Ściana Straceń. Ma długość 15 m, wznosi się na wy-
sokość 2,60 m, a jego szerokość wynosi 2,20 m. Wykonany z potężnych, grubo 
ciosanych, spiętrzonych bloków bladoczerwonego piaskowca, poprzez swój ko-
loryt i pofalowaną, pełną wgłębień powierzchnię przywołuje wsiąkniętą w zie-
mię krew rozstrzelanych. Z pomnikiem romskim łączy go lokalizacja, kamien-
ne tworzywo i  barwa, a  przede wszystkim nieprzemijająca potrzeba ludzkiej 
pamięci i wola upamiętniania ofiar wojny.

Na kamiennym podeście, umieszczonym na  ziemi tuż przed Pomnikiem 
w  Miejscu Straceń, znajduje się napis: W HOŁDZIE POMORDOWANYM. 
Określany jest też on czasem jako mur-barykada, z przywołaniem Ściany Ko-
munardów (Mur des Fédérés), znajdującej się na paryskim cmentarzu Peré-La-
chaise i upamiętniającej 147 komunardów, rozstrzelanych 28 maja 1871 roku, 
w ostatnim, „krwawym tygodniu” upadającej Komuny Paryskiej. Odniesienie 
do Ściany Komunardów nie wydaje się jednak fortunne, choćby z racji różnic 
ideowych i rodzajów zbrodni, jakich dokonano w Treblince, a także bardzo róż-
nych walorów artystycznych.

40 Franciszek Strynkiewicz, rzeźbiarz, profesor (1946–1963) i  rektor Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie, twórca rzeźb figuralnych, pomników i portretów.

Ściana Straceń w Treblince; fot. Halina Taborska
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Wysoki, mieszany las, trzy leśne alejki niskich krzyży z nazwiskami pomor-
dowanych, potężny mur-pomnik w  pobliżu miejsc egzekucji i  ukryte w  zie-
mi pozostałości dołów grzebalnych – piękno natury złączone z przypomnie-
niem bestialstwa człowieka – stanowią o emocjonalnej sile tego niezwykłego 
miejsca, którego ostatnim akcentem stał się właśnie pomnik romski, odsłonię-
ty 30 lipca, w 70. rocznicę likwidacji obozu Treblinka I. W uroczystości wzięli 
udział przedstawiciele społeczności cygańskich, polskich władz i instytucji pań-
stwowych oraz lokalnych, a także dyplomaci, m.in. z Holandii, Niemiec, Fran-
cji i Austrii. Modlitwa i poświęcenie pomnika przez biskupa drohiczyńskiego 
Tadeusza Pikusa, charakter religijno-patriotyczny wydarzenia i szerokie grono 
jego uczestników wskazują na to, że w nowym stuleciu zagłada Romów nabiera 
wagi w społecznej świadomości, a znaki pamięci im poświęcone wpisują się co-
raz wyraziściej w kommemoratywny krajobraz powojennej Europy.
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Summary

The article outlines briefly the circumstances and phases of the extermination of the 
Roma population of Europe carried out by occupying German forces in Polish terri-

tories in the years 1941–1945. It opens with a description of the notorious Gypsy Family 
Camp in Auschwitz-Birkenau, followed by an account of the incarceration of Gypsies in 
the Łódź Ghetto, and a presentation of selected execution sites of Polish Gypsies scattered 
across the country. The descriptions and analyses of monuments commemorating the vic-
tims are based on the author’s examination of all the works in situ and on interviews with 
the artists.
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diSSeminating newS Of tHe HOlOcauSt: 
pOliSH jewiSH repreSentativeS 

and jOurnaliStS1

intrOductiOn

Polish Jewish representatives and journalists faced challenges in disseminat-
ing news in Britain and in the United States about the Holocaust. My anal-

ysis begins at the point at which these representatives and journalists received 
data that, in the most part, was being sent west by the Polish Underground. For 
the sake of brevity, I will not enter into the very important debate on how the 
Polish Underground handled information about German actions against Jews 
– that is, the manner in which data was sent west and the urgency (or lack of 
it) in conveying such information. I will also not discuss in detail the manner 
in which the Polish Government in Exile dealt with this information. Here it is 
sufficient to point out that the news from Poland was often marginalised, in line 
with the British policy.

1 A version of this paper was presented at the international conference „Helping the 
Jews in Occupied Europe” held at the Institute of National Remembrance, Warsaw on 
15 November 2014.
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In focusing on Polish Jewish representatives and journalists I am not sug-
gesting or implying that these individuals had particular responsibility for 
disseminating news of the Holocaust from Poland because of their religious/
cultural background above or beyond that held by officials and politicians of 
the Polish Government in Exile (or of other governments whose Jewish citi-
zens were being persecuted and murdered by the Germans). Rather, I wish to 
highlight the specific position that Polish Jewish representatives and journal-
ists occupied as intermediaries in the flow of information about the Holocaust 
that came from Poland and reached Britain and the US. The role played by 
these representatives and journalists as gatekeepers of information about the 
Holocaust has not hitherto received due attention from scholars. The analysis 
of the activities of these individuals provides historians with insight into the 
difficulties in disseminating news of the Holocaust in Anglo-American con-
texts.

I explore the specific difficulties faced by Polish Jews in the West, especial-
ly those in Britain, in drawing attention to what was happening to Jews in oc-
cupied Poland. Polish Jewish representatives and journalists, in attempting to 
publicise news of the Holocaust in Britain and to affect an Allied response, had 
to come to terms with five key audiences or constituencies. These were: the Pol-
ish Government in Exile, the British state apparatus (notably the Foreign Office, 
the Political Warfare Executive and the Ministry of Information), British pub-
lic opinion, the British press and British Jews. In the US, key constituencies in-
cluded American Jews, the American press, American public opinion and vari-
ous offices of the American state (including the State Department and Office of 
War Information).

These constituencies were, in turn, influenced, to different degrees, by the 
others. The British state apparatus enjoyed primacy and greatest freedom of 
movement in Britain during the crisis of war. The Polish Government in Exile, 
for instance, was sensitive to British policy in relation to publicising news about 
Jews and about atrocities. Since the British controlled the Polish Government’s 
access to the airwaves (both the BBC’s European Service and Radio Świt – a sta-
tion which appeared to broadcast from Poland, but which transmitted from 
Britain), as well as the paper supply, the Polish policy towards publicising the 
Holocaust in the West operated within limits set by the British. These limits, in 
turn, influenced calculations within the Polish Government and the ability of 
different political groups (nationalists, socialists) to argue for or against public-
ity or action to aid Polish Jewish citizens.

michael Fleming
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Throughout the war, British public opinion was monitored by Home Intel-
ligence reports gathered by the Ministry of Information. The reports repeatedly 
drew attention to domestic anti-Semitism2. Domestic anti-Semitism, and fear 
of such anti-Semitism, was evoked by the British Home Secretary and the Min-
istry of Information as a reason to marginalise and frequently ignore the news 
of German atrocities against Jews. Indeed, as early as July 1941, the Ministry 
of Information issued instructions to limit dissemination of news of atrocities, 
and not to refer to atrocities against Jews3.

A further factor which inhibited the dissemination of news of the Holocaust 
in Britain was the policy position of the Foreign Office. The Foreign Office ex-
erted a great deal of influence on how the war was narrated to audiences abroad, 
through the work of the Political Warfare Executive and the BBC’s European 
Service, headed by Foreign Office high-flyer, Ivone Kirkpatrick. The domestic 
news output was also influenced, as questions of foreign policy (broadly under-
stood) were referred to the Foreign Office. The PWE dealt with overseas news 
and propaganda, the Ministry of Information had responsibility for news and 
propaganda disseminated in Britain. The Minister for Information, from July 
1941, was Churchill’s good friend, Brendan Bracken. Bracken was, in turn, one 
of the triumvirate of ministers responsible for the PWE (the others being Antho-
ny Eden (Foreign Office) and Lord Selborne (Ministry of Economic Warfare)).

On the issue of the Holocaust, the BBC’s European Service disseminated 
more news on the Holocaust, especially on its German service, than the BBC’s 
Home Service, highlighting the British view that news about Nazi actions 
against Jews could, occasionally, be used in propaganda to Europe, and to Ger-
many in particular. Such news was more tightly regulated in Britain due to con-
cerns about domestic anti-Semitism, for fear that such news could provoke civ-
il society demands to provide refuge to persecuted Jews or stimulate demands 
for declarations or retaliation, as well as due to the Foreign Office’s desire not to 
complicate the situation in the Middle East by privileging reports about Jews4. 
The Foreign Office sought to narrate the war in terms of the titular nationals of 
particular states, that is Poles, Dutch etc., and this militated against the focus on 
the Germans’ specific anti-Jewish persecutions.

2 The Home Intelligence Reports are available at the National Archives, Kew (hereaf-
ter: NA) INF 1/292. See the report of 31 December 1942.

3 Combating the apathetic outlook of „What have I got to lose even if Germany wins”, 
Ministry of Information, 25 July 1941; NA INF 1/251, p. 2.

4 See B. Wasserstein, Britain and the Jews of Europe 1939–1945, London, 1999, p. 14–18.
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British Jewry was also an important constituency with which Polish Jews 
had to liaise in order to publicise news of the Holocaust. However, ever since the 
upsurge in British anti-Semitism, following the arrival of East European Jews 
to Britain in the late 19th century, and the passing of 1905 Aliens Act, signifi-
cant British Jewish leaders understood the difficulties of communicating issues 
impacting on Jews specifically to various British audiences. Consequently, the 
leaders of the Board of Deputies took soundings from British officials on how 
to present Jews in the media. In April 1942, a delegation of British Jews, head-
ed by Selig Brodetsky, met with BBC officials to discuss how stories about Jews 
should be presented. It was agreed that exhortative demands to stem (domes-
tic) anti-Semitism had limited effect and that news about Jews should be largely 
restricted to reporting the credible achievements of Jews5. Even in publications 
directed to the Jewish community in Britain, such as the „Jewish Chronicle”, 
much information about the unfolding Holocaust was marginalised or omitted.

The information about German actions against Jews, that arrived in Brit-
ain from various sources, including from the Polish Underground, was subject 
to the British information management regime. This regime was in the most 
part voluntary. Newspaper editors sensitive to the anti-Semitism in Britain and 
the concerns and interests of their readers, frequently marginalised or ignored 
news about Jews. The PWE and the Foreign Office also worked to limit the news 
disseminated about Jews to foreign audiences and domestic audiences through 
their influence on the BBC. In short, Polish Jewish representatives and journal-
ists faced formidable challenges in publicising news of the Holocaust in Brit-
ain (and in the US). The frequently restrained policy of the Polish Government 
in Exile towards disseminating news of the Holocaust did not make the task of 
Polish Jewish representatives easier.

pOliSH jewS in Britain and tHe uS

Polish Jewish representatives and journalists occupied a unique gatekeeper 
role. Information from Poland was handed to the Jewish representatives on 

the National Council, who, in turn, passed it on to various journalists. By ex-
amining the records of the Polish Underground (both documents of the Home 
Army and the Delegature) available at the New Documents Archive, Warsaw, 

5 See BBC Written Archives Centre (Caversham), C165, Document on Anti-Semitism, 
and Wiener Library (London), 1658/10/7/1/1 for details of the meeting on 28 April 
1942 between A. E. Barker at the BBC and a delegation from the Board of Deputies.
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the records held at the Polish Underground Movement (1939–1945) Study 
Trust and the Polish Institute and Sikorski Museum in London, it is possible to 
track the flow of information about the Holocaust from Warsaw to the Polish 
Government in Exile. The flow of information to Polish Jewish representatives 
on the Polish National Council can be determined by examining the papers of 
the various representatives, the papers of other Polish representatives, such as 
Adam Ciołkosz, and the materials and testimonies of couriers such as Jan Kar-
ski, Napoleon Seigeda, Jerzy Lerski, among others. Walter Laqueur’s view that 
the Polish Government did not conceal information from Szmuel Zygielbojm, 
for instance, seems to be, in the most part, correct6.

Tracing the information about the Holocaust from Poland to the British 
press or officials is somewhat more problematic. The British press failed to pub-
lish a great deal of information passed to it. This can be shown by exploring 
the releases of the Polish Telegraphic Agency (PAT), some of which are avail-
able on microfilm at the National Library in Warsaw7; by a careful review of Ig-
nacy Schwarzbart’s papers available at the Institute of National Remembrance 
(IPN) in Warsaw; through an examination of Schwarzbart’s diary (available at 
Yad Vashem); through an analysis of the activities of various Polish Jewish rep-
resentatives and journalists, including their speeches at various public fora; by 
a close reading of an English-language newspaper published in London from 
February 1942 – „The Polish Jewish Observer” and through an analysis of the 
reports released by the Jewish Telegraphic Agency which are available online8.

Below I present evidence of the problems faced by various Polish Jewish rep-
resentatives and journalists in disseminating news of the Holocaust in Britain 
and the US. I focus on four individuals – Ignacy Schwarzbart, Szmuel Zygiel-
bojm, Joel Cang and Jakob Apenszlak. The treatment of each of these individ-
uals is necessarily summary, but I hope the sketch provided will indicate the 
profound difficulties in communicating the Holocaust within Anglo-American 

6 See W. Laqueur, The terrible secret. Suppression of the truth about Hitler’s ‘Final Solu-
tion’, New York, 1980, p. 112. However, a message on the Warsaw ghetto that was de-
encrypted on 25 August 1942 was not passed on; D. Stola, Nadzieja i Zagłada. Ignacy 
Schwarzbart – żydowski przedstawiciel w Radzie Narodowej RP (1940–1945), War-
szawa, 1995.

7 Reports released by PAT on German actions against Jews have not been investigated 
by scholars to the same degree as articles in „Dziennik Polski” and the „Polish Fort-
nightly Review”.

8 See website: Archive.jta.org.
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environments and the failure of the „free press” to publish much of the news of 
German actions against Jews that was circulating among the press corps in Brit-
ain and the USA.

Ignacy Schwarzbart

Through an examination of Schwarzbart’s papers and diary it is possible to 
reconstruct his efforts to disseminate news of the Holocaust9. In this task, 

Schwarzbart was tireless, but also strategic10. He attempted to inform different 
audiences of what was happening to Jews in Poland in a way that would elicit 
an appropriate response. In June 1942, following the receipt of the Bund Re-
port, which stated that 700,000 Polish Jews had already perished, Schwarzbart 
wrote to all British parliamentarians11. He also wrote to Churchill, spoke at var-
ious conferences, including the important 9 July conference held at the British 
Ministry of Information, and liaised with Jewish representatives in London12. 
Schwarzbart continuously pressured the Polish Government to act, to dissem-
inate the news and to demand some action from the Western Allies. He was 
partly responsible for encouraging the Polish Government to speak about Pol-
ish Jewish citizens in June/July 1942 and in November/December 1942.

Operating out of an office in Bayswater, Schwarzbart communicated the in-
formation he received from the Polish Government about the Holocaust to Jew-
ish colleagues in the US and Palestine, as well as in the UK. Schwarzbart’s office 
was subsidised by the Jewish Colonization Office and, to a lesser extent, by the 
Joint Foreign Committee of the Board of Deputies of British Jews13.

9 For a detailed discussion on Schwarzbart see D. Stola, Nadzieja i Zagłada…
10 J. Nowak, Courier from Warsaw, Detroit, 1982, p. 274 records, that Schwarzbart asked 

him not to quote to the British the large number of Jews killed by the Germans as 
such figures would not be believed.

11 See „Statement on German Crimes committed against the Jewish population in Po-
land”. Schwarzbart stated that, only immediate reprisals could deter Hitler from carry-
ing out his criminal acts. That is the only language he understands… In total, Schwar-
zbart distributed 768 copies of this statement; IPN BU, 2835/42 (26).

12 The note to Churchill can be found at NA, FO 371/31097, C7107 (final page of docu-
ment).

13 London Metropolitan Archives (hereafter: LMA), ACC/3121/E/03/516. It is worth 
noting that, in July 1942, the Board of Deputies, under pressure from a variety of 
Jewish organisations including the Council of Polish Jews in Great Britain, initiated 
dialogue with the British Ministry of Economic Warfare to secure permission to ex-
port food parcels from Lisbon to the ghettos in Poland. This permission was granted 
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Schwarzbart issued a regular news bulletin with news from Poland. This bul-
letin was sent to a variety of leading Jewish and non-Jewish figures and insti-
tutions. At some point in the late spring or early summer of 1943, the Board 
of Deputies received a  report from Schwarzbart that provided details of the 
Warsaw ghetto uprising14. This report also included the important news that 
520,000 Jews had ‘died as a result of the most cruel tortures’ at Auschwitz15.

In addition to receiving reports from Poland, Schwarzbart was briefed by 
Polish couriers and emissaries, who arrived in London, about the situation of 
Jews in Poland. In December 1942, in March 1943 and in January 1944 Schwar-
zbart conversed with Jan Karski16. In April 1943 Schwarzbart was briefed by Jer-
zy Salski (Napoleon Segieda). Salski’s report included news about the gassing of 
Jews at Auschwitz17. Schwarzbart forwarded this report to various Jewish repre-
sentatives in Britain, the US and Palestine18. Schwarzbart’s post was intercepted 
by British censorship and the information originating from Salski was dissem-
inated to officials at the Foreign Office and the British intelligence communi-
ty19. In November 1943, selected extracts from Salski’s report were published in 

in the summer of 1942, but by late December no parcels had been sent. Since the 
Board wished no publicity be given to this endeavour, the task of gathering addresses 
to where parcels should be sent was undertaken with discretion. Schwarzbart played 
an important role in gathering addresses of potential parcel recipients. For details of 
the parcel programme see LMA, ACC/3121/C/11/012/92 (2) and (3).

14 From the Board of Deputies files, it is not clear when particular reports were received. 
However, since Schwarzbart regularly supplied timely information to the Board, it is 
fair to assume that it received this important news at some point in late spring/sum-
mer 1943.

15 LMA, ACC/3121/C/11/07/02/003. The report was sent from Warsaw by courier and 
was also radioed. The report was circulated both in Britain and in the US. For details 
of this circulation see: M. Fleming, Auschwitz, the Allies and Censorship of the Holo-
caust, Cambridge, 2014, p. 285.

16 See YVA, M2 771, Schwarzbart Diary (English), 15 March 1943, p. 89 / YVA, M2 752, 
p. 81 (Polish); YVA, M2 774, Schwarzbart Diary (English), 14 January 1944, p. 12; 
YVA, M2 754, p. 25 (Polish).

17 YVA, M2 261, Berl Locker of the Jewish Agency in London and Rabbi Irving Miller 
received the report from Schwarzbart.

18 IPN, BU 2835/56 (110); Hartley Library (Southampton), MS 238/2/52, Folder 4 (this 
is the copy sent to Alexander Easterman). Schwarzbart sent the report to British Sec-
tion of the World Jewish Congress, the Jewish Agency’s Polish Jewish Department in 
Tel Aviv, and the World Jewish Congress in New York.

19 See NA, FO 371/34552, C5452, p. 160–166.
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„Our Tribune” edited by Jakob Apenszlak in New York. In April 1944 Schwar-
zbart spoke with Jerzy Lerski and on 1 June 1944 Schwarzbart met a courier 
who stated that he had been in Auschwitz20. Information from this courier was 
passed to the „New York Times” and published in the „Milwaukee Journal” on 
5 June and by „The Polish Jewish Observer” on 16 June.

Schwarzbart circulated the information he received through his monthly 
English language newsletter – the precise circulation of which is not known, 
though the Board of Deputies of British Jews was a recipient; participated in 
meetings and conferences; passed on information to the press; liaised with vari-
ous British activists, including Eleanor Rathbone and Josiah Wedgwood; and 
repeatedly petitioned the Polish Government to act on behalf of Poland’s Jew-
ish citizens. Schwarzbart, despite his evident aversion, met with various anti-
Semitic members of the National Democratic party in his efforts to stimulate 
a response to the plight faced by Jews in occupied Poland. After the Bermuda 
Conference of April 1943, Schwarzbart increasingly felt that the Polish Gov-
ernment needed to pressure the US Government if any action to help surviv-
ing Jews was to take place. He spoke with the Polish Interior Minister Stanisław 
Mikołajczyk to petition the American Government. Schwarzbart also commu-
nicated the news of the Holocaust directly to the US Ambassador to Allied Gov-
ernments, Drexel Biddle, at meetings that took place on 30 June 1942 and on 
8 March 194321.

Schwarzbart’s attempts to publicise the Holocaust were not particularly suc-
cessful outside the British-sanctioned news releases of June/July 1942 and No-
vember/December 194222. Throughout the first half of 1944, much of Schwarz-
bart’s time was taken up with the scandal of anti-Semitism in the Polish Army. 
In opposition to views of British Jewish leaders, Schwarzbart wanted Polish 
Jewish soldiers who had deserted to return to their units. An editorial in the 
„Jewish Chronicle” on 14 April 1944 clearly demonstrates the limits of Schwar-
zbart’s influence and that of Polish Jewish representatives in Britain more gen-
erally: ‘As for the attitude of the so-called Polish Jewish leaders, their position 

20 See YVA, M2 773, Schwarzbart Diary (English), 27 April 1944, p. 104 / YVA, M2 754, 
p. 82 (Polish); YVA, M2 774, Schwarzbart Diary (English), 1 June 1944, p. 144 / YVA, 
M2 755, p. 1 (Polish).

21 YVA, M2 771, Schwarzbart Diary (English), 8 March 1943, p. 82.
22 Indeed, in his diary entry for 23 May 1943, Schwarzbart notes that „The News Chron-

icle” refused to publish news of the gassing of Jews at Treblinka; See YVA, M2 772, 
p. 169 (English).
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as virtual employees of the Polish Government, expected, so to speak, to pro-
test but not too much, must be embarrassing in the extreme and render them 
in this case objects for sympathy rather than reproof ’. The arguments and per-
spectives of Polish Jewish representatives were often not accorded due weight 
by British Jews.

Szmuel Zygielbojm

Zygielbojm joined the Polish National Council as the Bund’s representa-
tive in February 1942. The arrival of the Bund Report in London in May 

1942, and Zygielbojm’s view on it, seems to have played a  role in the Polish 
Prime Minister’s (Władysław Sikorski), decision to speak clearly about the Ger-
man policy towards Jews. In June 1942, Sikorski became the first Allied lead-
er to publicly identify the German intent to murder all Jews. Throughout June, 
Zygielbojm petitioned the British to facilitate publication of the news from Po-
land. Eventually, on 25 June, „The Daily Telegraph” published the news23. This 
was followed by broadcasts on the BBC and a conference hosted by the Minis-
try of Information. The British, probably at the behest of Brendan Bracken, the 
Minister of Information, temporarily loosened the censorship regime and facil-
itated the dissemination of news about atrocities against Jews.

On 17 July, Zygielbojm addressed representatives of the British Labour Par-
ty and various European socialist parties at the regular meeting of the interna-
tional group convened by the Labour Party’s international sub-committee. The 
Labour Party later passed a resolution on 22 July and committed itself to host 
a protest meeting against German atrocities in Poland and Czechoslovakia24. 
The Labour Party also published news from Poland, including the news of the 
gassing of Jews at Chełmno, in its 11 August circular to members of the Labour 
movement. On 26 July, Zygielbojm spoke on the situation of Jews in Poland at 
a public meeting at the Grand Palais (a Yiddish theatre) in Stepney, London25. 

23 Ignacy Schwarzbart contends that Stefan Litauer of the Polish Telegraphic Agen-
cy provided Zygielbojm with a contact at „The Daily Telegraph”. See YVA, M2/167, 
Schwarzbart Diary (English), 27 June 1942, p. 180.

24 However, the resolution adopted by the Labour Party and the Trade Union Congress 
did not mention Jews. It stated that the organised and bestial atrocities committed by 
Germany in Poland and Czechoslovakia were without precedent in their naked and 
savage cruelty.

25 PUMST, AALC, Kol 133/277. Adam Ciołkosz of the Polish Socialist Party also spoke 
at that meeting.
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Throughout the summer and autumn of 1942, Zygielbojm, like Schwarzbart, 
was also engaged with the scheme to send food parcels from Lisbon to the ghet-
tos in Poland26.

By August, much less information was being published by the British press 
or broadcast by the BBC. Zygielbojm, through his contact with Jerzy Szapiro, 
the director of the Polish Social Information Bureau (set up to facilitate Polish 
contacts with the British Left, and subsidised, to some extent, by the Ministry 
of Information and Documentation and the Polish Socialist Party) and Adam 
Ciołkosz of the Polish Socialist Party, was able to publish a booklet entitled Stop 
Them Now: German mass-murder of Jews in Poland with Liberty Publications27. 
Its initial print run of 25,000 was ready for the 2 September 1942 protest meet-
ing organised by the Labour Party at Caxton Hall, Westminster. A second print 
run of 25,000 took place on 25 September 1942 and a further 10,000 copies were 
printed in December 194228.

In September, Zygielbojm spoke at the protest meeting at Caxton Hall, and 
drew attention to the 700,000 Jews who had perished in Poland. Much of the na-
tional press ignored the protest meeting, and most of the newspapers that reported 
it („The News Chronicle”, „The Times”, „The Manchester Guardian”) did not men-
tion Jews. Only „The Daily Telegraph” highlighted Zygielbojm’s speech and the 
gassing of Jews at Chełmno. This report was an anomaly in the British media and 
may signal that Zygielbojm had lobbied the paper through the summer of 194229. 
Liberty Publications later published all the speeches made at the conference30.

In late November, with the arrival of a  series of documents from Poland, 
Zygielbojm worked hard to circulate the news and petitioned the Polish Gov-
ernment for action. In December, Zygielbojm met with Jan Karski who reiterat-
ed much of the information Zygielbojm had already received. It is possible that 
Karski’s testimony prompted Zygielbojm to telegram Churchill and Roosevelt 
on 15 December 1942. The Polish Telegraphic Agency distributed to the press 
the demands that Zygielbojm made to the Western leaders.

26 LMA, ACC/3121/C/11/012/091, (2) (90), Zygielbojm to Brotman (12 October 1942). 
Zygielbojm agreed with the view that no publicity should be given to the scheme.

27 For details on the Polish Social Information Bureau see PUMST, AALC, Kol 133/108.
28 See PUMST, AALC, Kol 133/95.
29 See M. Fleming, The limits of solidarity. The 1942 protest meeting at Caxton Hall 

against German atrocities, „Labour History Review”, 2017, 82 (1), p. 23–50.
30 See A. J. Dobbs, German Atrocities in Poland and Czechoslovakia. Labour’s Protest, 

London, 1942.
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Zygielbojm played an important role in keeping the British Left informed of 
the Holocaust in 1942 and the first part of 1943. He liaised with Joel Cang, the 
editor of „The Polish Jewish Observer”, with Jerzy Szapiro of the Polish Social 
Information Bureau and with Adam Ciołkosz of the Polish Socialist Party. The 
failure of the Bermuda Conference in April 1943 to offer any substantive hope 
for Polish Jews; the on-going destruction of Polish Jewry, and with it, the Bun-
dist vision of Jewish life in Poland; his almost certain knowledge of the latest 
news about the mass gassing of Jews at Auschwitz; and the awareness that mem-
bers of his family had perished are all likely to have contributed to Zygielbojm’s 
decision to take his own life31. Through his suicide Zygielbojm protested against 
the Allied failure to aid Europe’s Jews. Allied policy did not change and the mar-
ginalisation of the Holocaust in the western press continued.

joel Cang

Prior to the war, Cang was the „Manchester Guardian’s” correspondent in 
Warsaw. He also wrote articles for a number of other British newspapers32. 

Following the German invasion, Cang fled Poland and ultimately arrived in 
London where he had some family. Throughout the war he maintained contacts 
with the editor of the „Manchester Guardian”, offering the paper reports33. In 
1941, along with other Polish Jewish journalists, Cang established „Wiadomości 
Żydowskie” („The Jewish News”), a non-party weekly bulletin to highlight the 
problems faced by Polish Jews and to counteract the anti-Semitic content of 
various Polish publications. Published in Polish with an English summary, 
„Wiadomości Żydowskie” was run on a meagre budget – in June 1941 Cang re-
quested a £20 subsidy from the Board of Deputies to continue publication34.

31 Adam Ciołkosz discussed Zygielbojm’s suicide in a letter to the editor of „The Ob-
server” on 21 May 1968. This letter went through multiple drafts. Ciołkosz records 
that in conversations with me at the time [Issac] Deutscher derided his [Zygielbojm’s] 
indefatigable efforts to alert the British press about the German genocide of Jews in Po-
land. See PUMST, AALC, Kol 133/277.

32 From the mid-1930s, the Polish Embassy in London monitored Cang’s reports in the 
British press. The embassy listed Cang as the Warsaw correspondent for „The Man-
chester Guardian”, „News Chronicle”, „Jewish Chronicle”, „Observer”, „The Star”, and 
deputy correspondent at „The Daily Herald”. He also provided copy to the Central 
News agency. See PISM, A12.327/3.

33 See John Rylands Library, Manchester, B/C23 (Joel Cang).
34 LMA, ACC/3121/E/03/516, Letter from Cang and Trockenheim to Secretary of 

Board of Deputies, 17 July 1941.
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Later, in February 1942, Cang (with other Polish Jews) established „The Pol-
ish Jewish Observer” as a subscription-only supplement to the „City and East 
London Observer”. „The Polish Jewish Observer” was financed, at least to some 
degree, by the Polish Government35. The newspaper was also financially sup-
ported by adverts36. „The Polish Jewish Observer”, throughout its existence dur-
ing the war, published English translations of Polish intelligence reports on the 
Holocaust, including ones about the mass gassing of Jews at Auschwitz37. It pre-
sented to English-speaking readers the full details of the horror unfolding in 
Poland.

The subscription list of the paper probably no longer exists, but some indica-
tion of its circulation can be gathered by an analysis of its letters column. This 
suggests that the paper reached service men fighting in North Africa. The pa-
per was also being assessed by British Intelligence – reference to the paper is 
made in an intelligence report on Stanisław Kot in March 1944, just a couple 
of weeks before the paper published another front page story on the gassing of 
Jews at Auschwitz38. The paper was forwarded to socialists in the United States. 
Ignacy Schwarzbart also forwarded copies of the paper to Jewish colleagues in 
the US. Copies were also passed to the senior figures in the Labour Party. Edi-
tions of the newspaper can be found in the papers of William Gillies (secre-

35 YVA, M2/767, Schwarzbart Diary, 18 June 1942, p. 171: Cang […] accepts subsidies 
from the governments [sic!] at the backstairs for his paper. It is likely that the newspa-
per was also supported by Benzion Margulies, the chairman of the Council of Pol-
ish Jews in Great Britain. Cang liaised with the Polish Ministry of Information and 
Documentation to obtain material, including photographs. See PISM, A10.1.10., Let-
ter from Cang to Anna Zajączkowska at the Ministry of Information, 24 November 
1942.

36 It is worth noting that Cang wrote to Selig Brodetsky of the Board of Deputies on 27 
January 1943, complaining that the Board’s Defence Committee was not placing ad-
verts with „The Polish Jewish Observer”. Cang pointed out that the newspaper had 
quite a wide circulation amongst English, Polish and other continental Jews. Evidently, 
Cang was of the view that the Board of Deputies was not sufficiently supporting the 
newspaper that was endeavouring to bring to the notice of the English reading public, 
Jewish and non-Jewish, the tragedy of Polish Jewry. See LMA, ACC/3121/C11/7/1/6.

37 Copies of „The Polish Jewish Observer” can be found in various collections. Editions 
for 1943 and 1944 are held at the British Library, London. Some editions are held at 
the Polish Library, Hammersmith. Not all editions of the paper that were published 
have been located.

38 NA, KV2/3429 (28a).

michael Fleming



85

tary, International Department) and James Middleton (general secretary). The 
Board of Deputies received the paper39.

The exact path of particular stories to Cang can rarely be established with 
accuracy. We can ascertain the source, but not always the intermediary. Cang 
maintained contact with Szmuel Zygielbojm, but, as a veteran journalist, he 
cultivated a wide range of contacts. In March 1943, the Polish Government 
in Exile received the devastating news that over half a million Jews had been 
killed at Auschwitz. This information was passed to Ignacy Schwarzbart by 
May 1943, as he referred to it in his English language summary of news from 
Poland (the circulation of which is unknown)40. It is not certain whether 
Schwarzbart or Zygielbojm (prior to his suicide in May 1943) passed this in-
formation to Cang. In any case, „The Polish Jewish Observer” only published 
the news on 3 September 1943, after it had been distributed to Polish politi-
cians on 18 August 194341.

Given that the data about Auschwitz had been published in English in a pa-
per published by the well-connected Joel Cang, it is almost certain that British 
journalists were informed. On 10 September, buried on page 8, a  small par-
agraph in „The Jewish Chronicle” reported the news from Auschwitz. As far 
as it has been established, no national British paper reported the news. The 
same situation was repeated six months later. On 21 March 1944, the Polish 
Government in Exile, probably with a view to prove its utility to the US, pri-
or to Roosevelt’s important 24 March statement condemning German actions 
against Jews, published a press release describing in some detail the gassing of 
half a million Jews at Auschwitz42. This information had been shared with the 
British Special Operations Executive in November 1943. Other than the „Ab-
erdeen Press and Journal” and the „Liverpool Daily Post” which reported the 
news, the British press ignored the press release. The „Jewish Chronicle” did 
not report the scale of the Nazi murder. „The Polish Jewish Observer” revealed 
the full extent of the news from Poland. Elsewhere, the Polish press release was 

39 In a  letter dated 12 January 1943 Adolph Brotman, the Board’s secretary, advised 
Cang that he had read his paper with great interest since its first appearance; LMA, 
ACC/3121/C/11/012/92 (3) (77).

40 IPN, BU 2835/43, p. 185. This is the same data that Schwarzbart passed to the Board 
of Deputies in the late spring or early summer of 1943.

41 PUMST, MSW, Vol. III (1943), Sprawozdanie 4/43.
42 HIA Polish Information Center – Cable from London, Box 3.9. See M. Fleming, Aus-

chwitz, the Allies and Censorship…, 209.

DISSEmINATINg NEWS OF THE HOLOCAUST…



86

reported in full – it was referred to by the „Los Angeles Times” and the „Wash-
ington Post” in the United States, and in various newspapers in Australia. The 
creation of the War Refugee Board in the United States in January 1944 encour-
aged increased divergence between how the American and British press report-
ed the Holocaust.

Cang, therefore, was unique in that he was able to publish full and clear de-
tails about the on-going destruction of European Jews. His paper, „The Polish 
Jewish Observer”, largely escaped the British information management regime 
and this can be explained by the fact that the paper had limited circulation, 
mainly among Jewish communities in Britain. The paper was not easily obtain-
able by the wider British general public and this restricted circulation may have 
eased British concerns (Ministry of Information) that the paper could stimulate 
domestic anti-Semitism. The ‘ghettoization’ of news about the Holocaust in an 
obscure east London paper both limited the impact of that news and influenced 
some people’s responses to it (reports in a non-prestige local newspaper could 
more easily be ignored than those in the prestigious national newspapers); it 
also demonstrates the hierarchical and flexible nature of the British informa-
tion management regime.

Cang participated in numerous conferences and colloquia during the war, 
and maintained cordial relations with a wide range of journalists, politicians 
and civil society activists. He was a council member of the Rada Żydów Pols-
kich w Wielkiej Brytanii (The Council of Polish Jews in Great Britain) and sup-
ported the advocacy role played by this organisation43. Despite his reputation as 
a quality journalist – he would later briefly return to Poland as a correspondent 
for „The Manchester Guardian”, „The Times” and „The Jewish Chronicle” –, the 
reports on the Holocaust which were published in „The Polish Jewish Observer” 
more often than not failed to break into the national or indeed into the British 
Jewish press. The British „free” press marginalised and excluded information 
about the Holocaust that was available.

43 In a letter dated 28 December 1942, Rabbi Babad of the Council of Polish Jews crit-
icised the Board of Deputies’ handling of the scheme to send food parcels to ghet-
tos in Poland. In a letter to Brotman dated 18 January 1943 Cang argues, that there 
can be little excuse for the fact that these parcels were not sent to the ghettos, but does 
not apportion blame. He does note, however, that the Chairman of the Council of 
Polish Jews, Benzion Margulies, held the Board of Deputies responsible. See LMA, 
ACC/3121/C/11/012/92 (3), p. 76a, 76b, 77.
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jakob Apenszlak

Prior to the war, Apenszlak was the editor of the Warsaw Polish Jewish daily 
„Nasz Przegląd” („Our Review”). He arrived in New York in 1939. In No-

vember 1940 he co-founded and subsequently co-edited the Polish language 
„Nasza Trybuna” alongside Aryeh Tartokower. „Nasza Trybuna” was accompa-
nied by an English language supplement, „Our Tribune”. „Nasza Trybuna” had 
a distribution of 2000 copies and was generally published once a month. Apen-
szlak received information about the on-going Holocaust from Ignacy Schwar-
zbart and various other sources. In addition, his paper reproduced material that 
was first published in „The Polish Jewish Observer” in London. However, to 
date, a full assessment of „Nasza Trybuna” has not been possible as only some 
editions of the paper have been located – at the National Library in Warsaw and 
at the Polish Library in London. However, from the copies that have been lo-
cated, it seems as though „Nasza Trybuna” was significantly more restrained in 
reporting the Holocaust than „The Polish Jewish Observer”. The available evi-
dence suggests that this was not due to lack of information, but rather due to 
editorial decisions to frame and present news from Europe in a particular way.

The awareness of significant levels of anti-Semitic sentiment amongst Amer-
icans, together with the apparent desire not to antagonise US officialdom, in 
particular the Office of War Information, seems to have encouraged the lim-
iting of news about atrocities against Jews in both „Nasza Trybuna” and „Our 
Tribune”. Nevertheless, Apenszlak played an important role in distributing im-
portant news about the Holocaust, both through the stories that were published 
in his newspaper and through his work on The Black Book of Polish Jewry.

The Black Book of Polish Jewry was put together over around six months in 
mid-1943. It was financed to some degree by a £3000 subvention from the Pol-
ish Government in Exile44. Edited by Apenszlak, the book had several co-ed-
itors and an extensive list of advisors and sponsors, many of whom were sig-
nificant public figures in the US, including the First Lady, Eleanor Roosevelt. 
Although it presents a detailed Polish report on Treblinka and mentions Bełżec, 
the book is especially curious for what it does not include. For instance, there is 
no mention of the gassing of Jews at Auschwitz, despite this fact being known 
to a number of contributors to the volume. Apenszlak was amongst Jewish rep-
resentatives who met Jan Karski in August 194345.

44 YVA, M2 772, Schwarzbart Diary, 19 June 1943, p. 220 (English).
45 Polish Underground Movement (1939–1945), Study Trust 3.1.2.1.3.3.
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By juxtaposing „Nasza Trybuna” / „Our Tribune” and The Black Book of 
Polish Jewry it seems as though Apenszlak was cautious in publishing news 
not publicly endorsed by the Western Allies. This can be explained by Apen-
szlak’s conformity to the Allied information management regime and the need 
to maintain working relations with a variety of American officials in a context 
marked by pervasive anti-Semitism. Speaking consistently clearly about the 
Holocaust was therefore problematic in the US context. Nevertheless, both The 
Black Book of Polish Jewry and „Nasza Trybuna” / „Our Tribune” provided US 
readers with some sense of the German extermination programme, though nei-
ther publication reached a mass-audience.

cOncluSiOn

This examination of the activities of Polish Jewish representatives and jour-
nalists in the West clearly shows detailed news about the German pro-

gramme of extermination reached British and American officials, policymak-
ers and journalists. The lack of information was not the problem. Writing in the 
mid-1950s, Ignacy Schwarzbart suggested in the English version of his diary 
that Anthony Eden chose not to believe that Jews were being exterminated be-
cause to believe he would be obliged to do something46. By failing to endorse or 
confirm much of the data about the Holocaust that they received from an ally 
(the Polish Government in Exile) that also supplied prized intelligence on other 
matters, the Western Allies limited the impact of the news that was in fact pub-
lished. Without official endorsement, news of the Holocaust was marginalised 
in the press and was often met with scepticism.

Despite the strenuous efforts of different Polish Jewish representatives and 
journalists, the news of the Holocaust was marginalised in the mainstream press. 
The systematic marginalisation of this news outside the state-sanctioned cho-
reographed reporting peaks of June/July 1942 and November/December 1942 
meant that the British general public remained ill-informed about the German 
mass-killing of Jews. Overall, Polish Jewish representatives and journalists in 
Britain failed to achieve the objective of including the situation of Jews in the 
mainstream narrative of the war and encouraging the Allies to revise their poli-
cies in order to aid those suffering under the Nazi tyranny.

Ultimately, the impact of Polish Jewish representatives and journalists on 
the five key constituencies – the Polish Government, the Foreign Office, British 
public opinion, the British press and British Jews was limited. This was, in part, 

46 YVA, M2 773, Ignacy Schawarzbart Diary, entry 3 August 1943, p. 290.
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due to the antipathy of the British (PWE, FO, Ministry of Information) to high-
lighting the news of atrocities and news about Jews. The situation in the US was 
somewhat similar, and warrants further analysis. British (PWE, FO, Ministry 
of Information) responses to the news of the Holocaust also had the inadvert-
ent consequence of echoing those of nationalists in the Polish Government who 
were keen to remove Jews from the news agenda. British responses undermined 
the efforts of Jewish and occasionally socialist members of the Polish Nation-
al Council to highlight German actions against Jews. It is therefore essential to 
place the responses of the Polish Government to the Holocaust within the spe-
cific British context.

The circulation of news about the Holocaust by Polish Jewish representa-
tives and journalists kept key constituencies informed about what was happen-
ing to Jews in occupied Europe, though not the general public. Their work was 
necessary, but insufficient in giving the Holocaust publicity in Britain (and in 
the US). It was only when a variety of different constituencies acted in concert 
that the Holocaust received widespread attention, and the demands for refuge, 
for rescue and for retaliation were given some publicity. This suggests that fur-
ther work exploring both the internal rationales and motivations of different 
constituencies in marginalising/publicising the Holocaust at different points in 
time, and the relations between different constituencies, will help sharpen our 
understanding of the choices made by various actors in the West, in response to 
the genocide of Europe’s Jews.
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rOzpOwSzecHnianie wiadOmOści O HOlOkauście: 
O dziennikarzacH i reprezentantacH 

pOlSkicH Żydów
Streszczenie

Informacje dotyczące niemieckich działań przeciwko Żydom podejmowanych podczas 
II wojny światowej były zbierane i wysyłane przez Polskę Podziemną do polskiego rzą-

du na uchodźstwie w Londynie. Informacje te rozpowszechniano w różnych kierunkach, 
w tym do reprezentantów polskich Żydów zasiadających w Polskiej Radzie Narodowej. Au-
tor poniższego artykuł bada rolę, jaką odegrali na Zachodzie wybrani reprezentanci pol-
skich Żydów i dziennikarze, którzy przekazywali wieści o Holokauście. Została poruszona 
również kwestia trudności, jakie napotykali, rozpowszechniając w Wielkiej Brytanii i USA 
informacje o niemieckich zbrodniach przeciwko Żydom.

Słowa kluczowe: Holokaust, II wojna światowa, informacja, polscy Żydzi, dziennikarze
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lOndyn wielu twarzy. 
rOzBudOwa wielOkulturOwej 

piramidy miaSta

Istnieje wiele powodów, dla których Londyn staje się pierwszorzędnym mia-
stem, reprezentującym najwyższy poziom rozwoju kulturalnego. Stolica 

Wielkiej Brytanii, nazywana najbardziej zróżnicowaną kulturowo wśród świa-
towych metropolii, tętniąca kosmopolitycznym życiem, przyciągała i  nadal 
przyciąga ogromną liczbę zarówno turystów, jak i osób czasowo lub na  stałe 
osiedlających się w jej granicach. Dzięki ogromnemu rozwojowi kulturalnemu 
miasta współcześnie pojawiła się definicja cultural tourism1, ściśle odnosząca 
się do pojęcia turystyki w celach kulturowych2. Turystyka londyńska od wie-
lu już lat posiada bardzo silną pozycję w świecie. Miasto rocznie odwiedza ok. 
30 milionów turystów z całego świata. W czasie igrzysk olimpijskich w 2012 
roku Londyn gościł 16,8 miliona turystów. Brytyjska stolica wyprzedza m.in. 
Paryż i Bangkok, miasta znajdujące się w czołówce najbardziej popularnych tu-
rystycznie miejsc przeznaczenia3.

1 Mayor of London [Boris Johnson], Take a Closer Look. A Cultural Tourism Vision for 
London 2015–2017, Greater London Authority, 2014, s. 21.

2 Tamże, s. 12.
3 Mastercard Global Cities Index, Report 2014.
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Turyści nie przyjeżdżają do Londynu po to, aby cieszyć się pogodą. Tak naprawdę 
przyciąga ich kultura. Londyn posiada najlepsze na świecie muzea, galerie i teatry. 
W Londynie mówi się ponad 300 różnymi językami i jest to miejsce, które zarówno 
docenia wartość międzynarodowej kultury i sztuki, jak i celebruje własną4.

Turyści, którzy po  raz pierwszy odwiedzają Londyn, za  cel obierają sobie 
wizytę takich miejsc, jak Pałac Buckingham, Elizabeth Tower ze słynnym Big 
Benem, Piccadilly Circus czy twierdza Tower of London. Następnie udają się 
do Galerii Narodowej oraz na spektakle teatralne w dzielnicy West End. Nato-
miast ci, którzy pojawiają się w Londynie już po raz kolejny, chcą zazwyczaj do-
świadczyć czegoś nowego i w tym zakresie miasto ma do zaoferowania znacznie 
więcej niż niejedna światowa metropolia. Znane jest z tego, iż posiada zarówno 
dużą liczbę muzeów, jak i stanowisk historycznych, a także miejsc aktywnego 
wypoczynku oraz organizacji imprez kulturalnych, a przede wszystkim oferuje 
kulturową podróż dookoła świata. Wystarczy tylko przemieścić się do sąsied-
niej dzielnicy, aby odkryć i doświadczyć nową kulturę, z  jej walorami rodem 
z Azji, Afryki czy Wysp Karaibskich.

Zatem kim są ci kulturowi turyści i co ich zachęca do wielokrotnych wizyt 
w stolicy Wielkiej Brytanii?

Według Boba McKarchera i Hilary Du Cros, występuje pięć różnych typów 
turystów kulturowych:
1. celowi turyści kulturowi – kultura jest dla nich główną przyczyną wyboru 

miejsca przeznaczenia;
2. krajoznawczy turyści kulturowi – mimo że kultura jest dla nich główną 

przyczyną, dla której odwiedzają dane miejsce, nie doświadczają jej dogłęb-
nie; do tego typu turystów zaliczyć można głównie studentów;

3. nieoczekiwani turyści kulturowi – nie podróżują jedynie w  celach tury-
stycznych, ale nie rezygnują z okazji, aby zdobyć kulturalne doświadczenie, 
które zazwyczaj wywiera na nich ogromne wrażenie;

4. niezobowiązujący turyści kulturowi – kultura danego miejsca nie motywu-
je ich do tego, aby je odwiedzić, w rezultacie czego ta grupa turystów nie ma 
zazwyczaj głębokich doświadczeń kulturowych;

5. okazjonalni turyści kulturowi – ta grupa turystów nie podróżuje w celach 
kulturalnych i ma bardzo znikome ich doświadczenie5.
Większość turystów odwiedzających Londyn zaliczyć można do  drugiej 

4 Mayor of London, Take a Closer Look…, s. 12.
5 Tamże, s. 26; Por. B. McKarcher, H. Du Cros, Cultural Tourism. The Partnership be-

tween Tourism and Cultural Heritage Management, New York, 2014.
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i  trzeciej grupy kulturowych turystów. Dzisiejsi turyści szukają czegoś więcej 
niż tylko wizyty w osławionych historycznie miejscach. Znacznie częściej szu-
kają doświadczeń szczególnie się wyróżniających, chcą poznać również kulturę 
lokalną. Dzięki mediom socjalnym w obecnych czasach znalezienie odpowied-
niego, unikatowego i wyróżniającego się kulturowo miejsca nie jest trudne. Tu-
ryści poszukują informacji i  inspiracji na stronach internetowych, takich jak: 
Visit London6, Time Out London7 czy Londonist8.

A Londyn kulturowo, społecznie i historycznie ma do zaoferowania bardzo 
wiele. Autentyczność miasta silnie przejawia się zarówno w sztuce, muzyce, 
wydawnictwach, a także obecności wielu religii, zachowaniach społecznych, 
kuchni, a  w końcu i  w samych mieszkańcach brytyjskiej stolicy. Tę auten-
tyczność śmiało nazwać można wielokulturowością, którą przede wszystkim 
tworzą mieszkańcy Londynu9, zarówno ci, uważający się za rodzimych lon-
dyńczyków, jak i ci, którzy napłynęli do Londynu ze wszystkich części ziem-
skiego globu. Ta specyficzna mieszanina narodowości kształtuje niepowta-
rzalny charakter miasta, rozwijając w nim „cechy” europejskie, afrykańskie, 
orientalne, latynoskie czy karaibskie, które przenikając się nawzajem, tworzą 
unikatowy zespół przymiotów, nadający brytyjskiej stolicy jej niepowtarzal-
ny charakter.

Czy Londyn jest najbardziej wielokulturowym miastem świata? Prawdopo-
dobnie tak. W roku 2012 organizatorzy letnich igrzysk olimpijskich odkry-

li, iż w brytyjskiej stolicy żyją przedstawiciele każdego kraju, który w tym czasie 
zgłosił swój udział w zawodach. Inne źródła podają, iż społeczność Londynu 
reprezentowana jest przez wszystkie kraje świata10.

Liczba mieszkańców Wielkiego Londynu11 wynosi ponad 8 milionów, a sta-
tystycy przewidują, iż do roku 2030 wzrośnie do 10 milionów12. W czasie spisu 

6 Strona internetowa: Visitlondon.com, dostęp 10 IV 2017.
7 Strona internetowa: Timeout.com/London, dostęp 10 IV 2017.
8 Strona internetowa: Londonist.com, dostęp 10 IV 2017.
9 J. Mirza, The People of Hyde Park (2005–2007), Delhi, 2008, s. 15–165.
10 W. Wallace, Multicultural London Is The Centre Of The World, strona internetowa: 

Londoniscool.com, dostęp 12 IV 2017.
11 W skład Wielkiego Londynu wchodzi City of London oraz 32 gminy miejskie (London 

boroughs). Spośród nich 12 gmin wraz z City tworzą obszar tzw. Inner London, tj. Lon-
dyn Wewnętrzny. Pozostałe 20 dzielnic tworzy tzw. Outer London (Londyn Zewnętrzny).

12 D. Hill, London’s Population: boom, change and churn, strona internetowa: The-
guardian.com, dostęp 12 IV 2017.
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powszechnego, przeprowadzonego w 2011 roku, ustalono, jakie grupy etniczne 
i w jakich wielkościach zamieszkują Londyn13 (por. tab. 1).

Tabela 1. Podział społeczeństwa Londynu pod względem etnicznym, 2011 r.

Grupa etniczna Liczba Odsetek

Biali razem 4 887 435 59,79

Brytyjczycy 3 669 284 44,89

Irlandczycy 175 974 2,15

Romowie 8196 0,10

inni 1 033 981 12,65

Azjaci razem 1 511 546 18,49

Hindusi 542 857 6,64

Pakistańczycy 223 797 2,74

Banglijczycy 222 127 2,72

Chińczycy 124 250 1,52

inni 398 515 4,88

Czarni razem 1 088 640 13,32

Afrykanie 573 931 7,02

Karaibowie 344 597 4,22

inni 170 112 2,08

Grupy mieszane 405 279 4,96

Biali/Karaibowie 119 425 1,46

Biali/Afrykanie 65 479 0,80

Biali/Azjaci 101 500 1,24

inni 118 875 1,45

Arabowie 106 020 1,30

Inne grupy etniczne 175 021 2,14

Razem 8 173 941 100,00

Źródło: Census 2011…

13 2011 Census: Ethnic group, local authorities in England and Wales, strona inter-
netowa: Web.ons.gov.uk, dostęp 10 IV 2017.
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W powyższym zestawieniu widać proporcjonalne zróżnicowanie społeczne 
Wielkiego Londynu. Tak ogromna i  tak różnorodna struktura społeczna wy-
kreowała żywy i  dynamiczny model społeczeństwa, w  którym szybki wzrost 
kulturalny powoduje, iż społeczeństwo to stykając się z sobą na wielu płaszczy-
znach życia, staje się wielokulturowe.

Wielokulturowość Londynu widać wyraźnie z perspektywy podziału admi-
nistracyjnego miasta. Są dzielnice, w których występują duże skupiska społecz-
ne, należące do danej grupy etnicznej i to właśnie one dbają o podtrzymywa-
nie rodzimej kultury, dopuszczając często do fuzji pomiędzy kulturą Zachodu 
a własną, rozwijającą się wraz z napływem nowej liczby osiedleńców z danego 
kręgu kulturowego. Podział administracyjny Londynu pod względem etnicz-
nym przedstawia się następująco:

Tabela 2. Procentowy podział społeczeństwa pod względem etnicznym 
we wszystkich gminach Wielkiego Londynu, 2011 r.

Gmina Biali Grupy
mieszane Azjaci Czarni Inni

Barnet 64,1 4,8 18,5 7,7 4,9

Barking and Dagenham 58,3 4,2 15,9 20 1,6

Bexley 81,9 2,3 6,6 8,5 0,8

Brent 36,3 5,1 34,1 18,8 5,8

Bromley 84,3 3,5 5,2 6,0 0,9

Camden 66,3 5,6 16,1 8,2 3,8

City of London 78,6 3,9 12,7 2,6 2,1

Croydon 55,1 6,6 16,4 20,2 1,8

Ealing 49,0 4,5 29,7 10,9 6,0

Enfield 61,0 5,5 11,2 17,2 5,1

Greenwich 62,5 4,8 11,7 19,1 1,9

Hackney 54,7 6,4 10,5 23,1 5,3

Haringey 60,5 6,5 9,5 18,8 4,7

Harrow 42,2 4,0 42,6 8,2 2,9

Havering 87,7 2,1 4,9 4,8 0,6

Hammersmith and Fulham 68,1 5,5 9,1 11,8 5,5
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Gmina Biali Grupy
mieszane Azjaci Czarni Inni

Hillingdon 60,6 3,8 25,3 7,3 3

Hounslow 51,4 4,1 34,4 6,6 3,6

Islington 68,2 6,5 9,2 12,8 3,4

Kensington and Chelsea 70,6 5,7 10 6,5 7,2

Kingston upon Thames 74,5 3,9 16,3 2,5 2,7

Lambeth 57,1 7,6 6,9 25,9 2,4

Lewisham 53,5 7,4 9,3 27,2 2,6

Merton 64,9 4,7 18,1 10,4 1,9

Newham 29,0 4,5 43,5 19,6 3,5

Redbridge 42,5 4,1 41,8 8,9 2,7

Richmond upon Thames 86,0 3,6 7,3 1,5 1,6

Southwark 54,3 6,2 9,4 26,9 3,3

Sutton 78,6 3,8 11,6 4,8 1,3

Tower Hamlets 45,2 4,1 41,1 7,3 2,3

Waltham Forest 52,2 5,3 21,1 17,3 4,1

Wandsworth 71,4 5,0 10,9 10,7 2,1

Westminster 61,7 5,2 14,5 7,5 11,1

Źródło: Census 2011…

Niemal w każdej gminie dominującą grupą etniczną są Biali. Duży odsetek sta-
nowią Azjaci, a następnie Czarni. Każda z grup etnicznych podzielona jest na in-
dywidualne kręgi kulturowe, wyznaczone przez kraj pochodzenia danej grupy lub 
należące do tej samej grupy językowej. Grupę etniczną Białych dzieli się na Brytyj-
czyków, Irlandczyków oraz inne grupy, głównie społeczności europejskie, państwa 
członkowskie UE, a także imigrantów z Ameryki Północnej i Australii.

Drugą dominującą grupą społeczną są Azjaci, podzieleni głównie pod wzglę-
dem językowym, a także religijnym, np. hinduiści/Tamilowie z Indii i Sri Lanki, 
buddyści z Indii, Nepalu i Bangladeszu czy muzułmanie z Pakistanu i północnych 
Indii. Te grupy społeczne, mimo iż należące do odmiennych grup narodowych, 
tworzą na terenie Londynu wielokulturowe enklawy silnie przywiązane do swej 
rodzimej religii.

Teresa Folga-Naidoo
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Trzecią dominującą grupą społeczną są Karaibowie i Afrykanie. Kultura ka-
raibska w Londynie opiera się na byłych koloniach brytyjskich w rejonie Wysp 
Karaibskich, zdominowanych przez ludność z Jamajki oraz Trynidadu i Tobaga, 
którzy w latach 60. minionego stulecia przybyli do Wielkiej Brytanii w odpo-
wiedzi na propozycje zatrudnienia przez rząd brytyjski oraz prywatnych przed-
siębiorców. Wyznacznikiem kultury karaibskiej jest organizowany corocznie 
karnawał w dzielnicy Notting Hill. Społeczność afrykańska natomiast opiera się 
na podziale nie tylko narodowym, ale i geograficznym Czarnego Lądu. Zatem 
wśród wielokulturowego społeczeństwa brytyjskiej stolicy spotykamy przedsta-
wicieli Afryki Wschodniej, Zachodniej i Południowej. Są jednak społeczności 
– np. nigeryjska, ghańska, kongijska czy zimbabwiańska – które starają się wy-
odrębnić i utrzymać swą narodową tożsamość.

Odrębnym wyznacznikiem kulturowym jest język. Prawie 78% mieszkań-
ców Londynu używa języka angielskiego, z  czego około 20% jako drugiego. 
Drugim dominującym językiem jest polski, którym w Londynie posługuje się 
prawie 150 tysięcy mieszkańców, co stanowi 1,9% ogółu. Trzecim co do liczby 
posługujących się jest bengalski, którego używa prawie 115 tysięcy londyńskich 
rezydentów, co stanowi 1,5% ogólnej liczby. Kolejne języki Londynu to guja-
rati (1,3%), francuski (1,1%), urdu (1,0%), portugalski (0,9%), turecki (0,9%), 
hiszpański (0,9%), tamilski (0,9%), arabski (0,9%), pendżabski (0,9%), soma-
lijski (0,7%), włoski (0,6%), rumuński (0,5%), perski (0,5%), litewski (0,5%), 
niemiecki (0,4%), grecki (0,3%), rosyjski (0,3%) oraz inne, stanowiące 5,66% 
ogólnej liczby mówiących14. Podział społeczeństwa pod względem językowym 
daje nam również wyraźny obraz wielokulturowego społeczeństwa. Tam, gdzie 
dominuje dana grupa językowa, tam również będzie się rozwijać kultura danej 
grupy społecznej.

Wielokulturowość widoczna będzie tam, gdzie będzie istniał bezpośredni 
łącznik pomiędzy krajem pochodzenia a krajem osiedlenia. Takim pomostem 
są osoby urodzone w kraju swych rodziców, którzy zdecydowali się wyemigro-
wać. Wśród rezydentów Londynu 3 miliony mieszkańców (36,7%) urodziło się 
poza Wielką Brytanią, co spowodowało, iż Londyn stał drugim co do wielko-
ści miastem emigrantów (największym emigranckim miastem świata jest Nowy 
Jork, gdzie spośród 8,5 miliona rezydentów 37 % urodziło się poza Stanami 
Zjednoczonymi).

14 Main Language, strona internetowa: Nomisweb.co.uk/census/2011/, dostęp 31 III 
2017.
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W 2005 roku Londyn został nazwany najbardziej zróżnicowanym kulturowo 
miastem świata. Najlepszym sposobem na zorientowanie się w charakterze Lon-
dynu jest poznanie jego mieszkańców. Dzięki organizacji wielu festiwali, wystaw 
oraz innych imprez kulturalnych poznajemy również grupy etniczne, a przeby-
wając z nimi i uczestnicząc w ich życiu społecznym, mamy okazję poznać i zro-
zumieć je lepiej.

Trafnym przykładem będzie tutaj postać Ruqsany Begum, brytyjskiej mi-
strzyni w kickboxingu, wywodzącej się z muzułmańskiego środowiska wschod-
niego Londynu. Mimo iż była wychowywana w  silnej tradycji religijnej, nie 
potrafiła oprzeć się wpływom kultury zachodu. Swoje zainteresowania skiero-
wała w stronę sportu, nietypowego jak na nastolatkę ze środowiska muzułmań-
skiego. Swoją pasję do boksu ukrywała przed rodzicami przez długi czas, bojąc 
się, iż nie zaakceptują jej wyboru. W obecnym czasie Ruqsana prowadzi zaję-
cia z kickboxingu dla muzułmańskich dziewcząt we wschodnim Londynie. Jest 
również pomysłodawczynią sportowej kolekcji hidżabów, które sama zakłada 
podczas zawodów, aby przekonać rodziców, że nie porzuciła swej religii. Próbu-
ję pomóc dziewczętom mojego pochodzenia i dać im szansę, której ja nie miałam, 
kiedy dorastałam…15.

Innym, wymownym przykładem jest organizacja w kwietniu każdego roku 
latynoskiego festiwalu La Linea. Ta londyńska impreza muzyczna ma charak-
ter najbardziej eklektycznego wydarzenia w świecie latynoskich festiwali mu-
zycznych. Co roku gromadzi znanych artystów muzyki latynoskiej z takich kra-
jów, jak Hiszpania, Portugalia, Argentyna, Brazylia, Kolumbia, Kuba, Meksyk 
czy Wyspy Karaibskie16. Usłyszeć można wiele charakterystycznych dla Ame-
ryki Południowej i Karaibów rodzajów muzyki, takich jak rumba, fado, cum-
bia, samba, hip-hop17 czy reggae. Festiwal zawsze odbywa się w wielu miejscach 

15 The secret kickboxing champ, „Time Out London”, 19–25 IV 2016, s. 30, por. strona in-
ternetowa: Ruqsana-begum.com, dostęp 19 IV 2017.

16 J. Manning, La Linea London goes Latin, „Time Out London”, 19–25 IV 2016, s. 72.
17 Oficjalnie hip-hop narodził się w latach 70. XX wieku wśród afroamerykańskej spo-

łeczności w nowojorskiej dzienicy Bronx jako alternatywa dla niebezpiecznych wów-
czas klubów disco. Twórcą i pionierem tego popularnego dziś stylu muzycznego był 
jamajski emigrant Clive Campbell (DJ Kool Herc), który wykorzystywał techniki łą-
czenia próbek dźwięku oraz rytm mechanicznej perkusji wzięty z pierwszych synte-
zatorów, łącząc technikę miksowania breaków oraz rapowany styl wokalny tzw. toa-
sting, popularny wcześniej na Karaibach (Jamajka). Campbell stał się inspiracją dla 
późniejszych twórców hip-hopu, m.in. Kevina Donovana (Africa Bambaataa), któ-
ry swoje upodobania muzyczne zaczerpnął od południowoafrykańskiego plemienia 
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Londynu, zależnie od rodzaju muzyki, jaki jest wykonywany, np. cumbia z ele-
mentami punk organizowany jest w dzielnicy Camden.

Jermain Jackman, wschodzący artysta muzyczny i polityk, w jednej z publi-
kacji prasowych tak wypowiedział się na temat wielokulturowości:

Dzieciństwo spędziłem w Hackney: etnicznym szwedzkim stole, na którym znaj-
dują się społeczności irlandzkich Romów, karaibskie, afrykańskie, hinduskie, chińskie 
i brytyjskie (a to jest dopiero wierzchołek góry lodowej). I chociaż przez niektórych 
miejsce to jest określane jako drażliwe, nie mogę sobie wyobrazić lepszego, w którym 
mógłbym się uczyć życia. Nawet wyjście na zakupy na Ridley Road Market jest jak 
podróż dookoła świata: niesamowite połączenie karaibskiego i zachodniego jedzenia 
oraz delikatnego świata przypraw aż do fascynującego świata żydowskiej społeczno-
ści na Stamford Hill. To istny tygiel trendów, muzyki i kultury. Obszar wyprodukował 
szereg różnorodnych talentów, które są powszechnie znane dziś. […] Moja rodzina 
pochodzi z Gujany i ja przyjąłem wiele tradycji kulturowych tego kraju. Ale zwyczaje 
mojej rodziny wcale nie są jedynymi, które zaadaptowałem w czasie dorastania. Dla 
przykładu, w dzielnicy istnieje duża społeczność turecka i  jednym z moich najmil-
szych wspomnień z dzieciństwa jest uczenie się ich języka w szkole. […] To poczucie 
dzielenia się i zdobywanie wiedzy od różnych kultur na świecie stosuje się do całego 
Londynu: od restauracji curry na Tootingu aż do kanałów Małej Wenecji. Ale Lon-
dyn (i reszta kraju zresztą), szybko się zmienia. I to nie na lepsze18.

Te trzy podane przykłady, wybrane spośród wielu, świetnie odzwierciedlają 
kwestię wielokulturowego społeczeństwa w Londynie. Widać wyraźnie, iż 

na każdej płaszczyźnie społecznej problem wielokulturowości narzuca pytania 
i zadania do rozwiązania. Niekoniecznie w kwestii negatywnej. Przykład orga-
nizacji latynoskiego festiwalu muzycznego, który może jedynie osiągnąć pozy-
tywne rezultaty społeczne w postaci zadowolonych i bogatszych o nową wiedzę 
na temat muzyki, tych, którzy obecni byli na koncertach.

Niektóre z grup etnicznych nie zawsze chcą się asymilować. Nie oznacza to 
jednak, że są w Londynie wyalienowane. Nie sposób jest odłączyć się zupełnie 
od  wpływów zachodniej kultury i  pozostać w  zamkniętej enklawie własnego 
środowiska. Nawet bariery językowe zdają się nie utrudniać wzajemnych rela-

Zulusów, przekształcając uliczny gang, którego był członkiem, we wspólnotę prze-
ciwstawiającą się przemocy, poprzez konstruktywną rywalizację na płaszczyźnie mu-
zycznej; Rap History 70’s, strona internetowa: Hip-hop.pl, dostęp 12 IX 2017.

18 Why Multicultural Communities Are What Makes London (and Britain) Great – and 
Why We Must Protect Them, strona internetowa: Huffingtonpost.co.uk, dostęp 1 IV 
2017.
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cji. Jako przykład świetnie sprawdza się tu rola polskich sklepów, które w ostat-
nich latach powstają w Londynie w bardzo dużej liczbie. Wyraźnie da się tam 
odnotować wzrost klientów pochodzących z innych grup etnicznych. Najczę-
ściej nabywanymi przez nich produktami są wyroby piekarskie i  cukiernicze 
oraz wędliniarskie.

W zachodniej dzielnicy Londynu – Hounslow, również ten trend da się za-
obserwować, występuje tam bowiem duża liczba polskich punktów handlo-
wych. Ale nie tylko. Hounslow jest domem dla jednej z najbardziej zróżnico-
wanych etnicznie i  kulturowo społeczności Wielkiej Brytanii. Tutaj mieszają 
się wpływy kulturowe azjatyckie: indyjskie, chińskie, bliskowschodnie, a  tak-
że afrykańskie czy wschodnioeuropejskie. Hounslow jest dynamiczną dzielnicą 
ze stosunkowo młodą populacją. Wiek ponad połowy rezydentów to mniej niż 
35 lat19. Wśród zróżnicowanej etnicznie społeczności dominującą grupę stano-
wią Hindusi – podczas spisu powszechnego w 2011 roku ich liczba wyniosła 
ponad 27 tysięcy. Drugą równie dominującą grupą społeczną są Polacy, których 
liczba silnie wzrosła: z 841 w roku 2001 do ponad 10 tysięcy w 201020. Po Po-
lakach kolejną dużą europejską grupą narodową są Portugalczycy, którzy sta-
nową 1395 mieszkańców. Hounslow ma również trzeci najwyższy w kraju od-
setek wyznawców religii sikhijskiej (9%), piąty najwyższy odsetek Hindusów 
(10,3%) oraz buddystów (1,4%). Jest też domem dla prawie 19 tysięcy miesz-
kańców Afryki, w tym 4480 osób z Kenii. Ponad 43% rezydentów Hounslow 
urodziło się poza Wielką Brytanią21.

Zróżnicowane pod tak wieloma względami społeczeństwo wyróżnia się 
swoistymi cechami kulturowymi, m.in. zawieraniem małżeństw mieszanych, 
co jest możliwe dzięki wolności i  równouprawnieniu. Najczęściej spotykany-
mi formalnymi związkami mieszanymi są relacje kobiet z Europy Środkowej 
i Wschodniej z mężczyznami pochodzenia azjatyckiego (Indie, Sri Lanka, Paki-
stan), a także afrykańskiego (Kenia, Nigeria). W Hounslow dominuje również 
wielokulturowa architektura, zwłaszcza sakralna. Spotykamy tutaj zarówno ko-
ścioły w stylu staroangielskim, jak i świątynie hinduskie, meczety oraz górującą 
ponad nimi sikhijską świątynię Gurdwara Sri Guru Singh Sabha.

19 How has Hounslow’s demographic profile changed?, strona internetowa: Hounslow.
gov.uk, dostęp 15 III 2017.

20 R. Cumber, Census shows Hounslow’s Indian Population has dubled, strona inter-
netowa: Getwestlondon.co.uk, dostęp 4 IV 2017.

21 Tamże.
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Zróżnicowanie kulturowe Hounslow to nie wyjątek na wielokulturowej ma-
pie Londynu. Podobne przykłady można by przełożyć na chociażby wyżej wspo-
mnianą dzielnicę Hackney oraz Soho, Southwark, Harrow, Brent itd. W każdym 
miejscu brytyjskiej metropolii wielokulturowość znajduje rację bytu. Londyn jest 
i pozostanie kulturowo zróżnicowany mimo spekulacji, iż wielokulturowość nie 
zdaje egzaminu.

Debaty dotyczące wielokulturowości toczą się na wielu płaszczyznach na-
uki. Jej dyscypliny – tj. socjologia22, filozofia polityczna23, antropologia24 

czy psychologia25 – próbują ustalić, czy definicja wielokulturowości ma zastoso-
wanie w tak zróżnicowanym społeczeństwie, jakim jest brytyjskie.

Często pojawiają się opinie, iż wielokulturowość nie zdała egzaminu. W 2011 
roku brytyjski premier David Cameron w jednym ze swych przemówień stwier-
dził, iż w myśl ogólnych założeń definicji wielokulturowości, Wielka Brytania do-
puściła i zachęciła różne grupy kulturowe do życia w odseparowanych kręgach 
z daleka od kulturowej integracji. Przyznał, iż kraj, w którym jest liderem, nie 
potrafił stworzyć wizji społeczeństwa, do którego każda z tych odmiennych grup 
kulturowych chciałaby należeć26. Faktem najważniejszym jest jednak to, iż Wielka 
Brytania dopuściła wielokulturowe grupy społeczne do egzystencji i praktykowa-
nia swej kultury w jej granicach, czemu nie możemy zaprzeczyć, patrząc na życie 
brytyjskiej metropolii.

Kluczowym przykładem okazało się czerwcowe referendum w 2016 roku, 
dotyczące członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. W ogólnym uję-
ciu większość społeczeństwa (52%) zagłosowała za  wystąpieniem z  szeregów 
struktur europejskich, 48% głosujących opowiedziało się za utrzymaniem ów-

22 S. Hall, Conclusion: The multicultural question, w: Unsettled Multiculturalisms. Dias-
poras, Entanglements, Transruptions, red. B. Hesse, London, 2000.

23 C. Taylor, Multiculturalism and „the Politics of Recognition”, New Jersey, 1992; por. 
W. Kymlicka, Multicultural Citizenship. A Liberal Theory of Minority Rights, Oxford, 
1995.

24 S. Vertovec, Introduction: New directions in the anthropology of migration and multi-
culturalism, „Ethnic and Racial Studies”, London, 2007, vol. 30, nr 6, s. 961–978.

25 J. W. Berry, Integration and multiculturalism. Ways towards social solidarity, „Papers 
on Social Representations”, London, 2011, nr 20, s. 2.1–2.21; por. B. J. Fowers, F. C. 
Richardson, Why is multiculturalism good?, „American Psychologist”, Washington, 
1996, nr 51, s. 609–621.

26 C. Howarth, E. Andreouli, „Has multiculturalism failed?”. The importance of layk-
nowledge and everyday practice, strona internetowa: Lse.ac.uk, dostęp 1 IV 2017.
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czesnego stanu27. Istotnym zjawiskiem pozostaje fakt, iż Londyn jako miasto 
głosował przeciwko tzw. brexitowi. Większość dzielnic Londynu ze  znaczną 
przewagą opowiedziała się za pozostaniem w szeregach unijnych, jedynie pięć 
dzielnic, zwłaszcza te znajdujące się w granicach Londynu Zewnętrznego, a za-
tem na obrzeżach metropolii, z niewielką przewagą opowiedziały się za wystą-
pieniem z UE (są to dzielnice: Barking and Dagenham, Bexley, Havering, Hil-
lingdon, Sutton). W skali ogólnej kraju jedynie Londyn pokazał, iż zależy mu 
na ścisłych relacjach z Unią28, a mieszkańcy udowodnili, że rozumieją, iż pozo-
stanie w strukturach unijnych przyniesie jedynie korzyści i nie wyrządzi znacz-
nej szkody. Miasto było budowane przez wieki przez emigrantów, a choć współ-
cześnie część z nich została wykluczona z głosowania w referendum, docenia 
się ich obecność oraz wkład w rozwój metropolii i wie, że Londyn nie byłby tym 
samym wielokulturowym Londynem, gdyby nie różnorodne społeczeństwo na-
dające swej metropolii jej unikatowy charakter. Dlatego też mieszkańcy Londy-
nu są bardziej tolerancyjni względem wielorasowości i wieloetniczności.

Londyn jest najdoskonalszym przykładem wielokulturowego miasta, mimo 
iż niektóre jego dziedziny kulturalne nie są w stanie zintegrować się ze sobą. Ta 
odrębność poszczególnych grup kulturowych nadaje miastu szczególny charak-
ter i potwierdza, iż wielokulturowość ma rację bytu, rozwija się i niekoniecznie 
próbuje separować się od zachodniego trendu kulturowego.

Tym, co czyni tę metropolię miejscem specjalnym, jest to, iż mieszkańcy sta-
li lub tymczasowi, napływający z całego świata w większości przypadków ko-
egzystują między sobą w pełnej harmonii. Poza skrajnymi przypadkami, wśród 
londyńskich nacji panuje tolerancja i zrozumienie dla odmiennych kultur i za-
chowań społecznych.
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lOndOn – tHe city Of many faceS. 
tHe develOpment Of tHe multicultural 

pyramid Of tHe city
Summary

The aim of the article is to show London as a city of constant multicultural development, 
co-existence, adaptation and fusion of many cultures, coming from various parts of the 

world. This amalgam creates a unique atmosphere of the British capital city. The analysis in 
the article depicts London as a popular cultural destination for tourists, and draws attention 
to a rapid ethnic, religious and linguistic growth of the city, bearing in mind the retention 
of an administrative division of the city and cultural specification of its particular districts. 
The analysis is supported by particular instances of people coming from various cultures, 
their adaptation to the western multicultural world and acceptance of other cultures living 
in the area.

A west-London borough of Hounslow has become an object of a deeper analysis. An ex-
ample of a multicultural urban pyramid, it is a place where African, Asian and European 
cultures develop, marge and co-exist. London appears to be one of the most culturally di-
versified cities in the world. Even though not every cultural aspect is possible to integrate, 
the diversity confirms that multi-ethnicity is a  valid phenomenon and develops despite 
challenges and political obstacles. It creates a set of possibilities for the inhabitants of the 
British capital to live in harmony and respect for other cultures.

Keywords: multiculturalism, culture, London, multinational, cultural tourism, demogra-
phy, society, ethnic groups, race
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znaczenie cOacHingu w nOwOczeSnym 
zarządzaniu zaSOBami ludzkimi

wStęp

Zarządzanie przedsiębiorstwem i wykorzystanie nowoczesnych metod mo-
tywowania zatrudnionego w nim personelu jest nieodłącznym elementem 

współczesnego zarządzania zasobami ludzkimi. Zarządzając kapitałem ludz-
kim, coraz częściej widać potrzebę wdrażania nowych i skuteczniejszych metod 
zaangażowania i  motywowania pracowników w  celu zwiększenia efektywno-
ści działania i poprawy wyników finansowych przedsiębiorstwa. Menedżero-
wie firm, którzy ciągle dążą do doskonalenia metod zarządzania i rozwoju swo-
ich organizacji, widzą bardzo wyraźnie coraz skuteczniejszy wpływ coachingu 
na  zwiększenie motywacji i  zaangażowania pracowników, co zdecydowanie 
wiąże się ze wzrostem dochodów firmy. Przyszło nam żyć i pracować w XXI 
wieku, a wiążą się z tym wymagania związane ze stałym rozwojem zawodowym 
i intelektualnym. Żyjemy w czasach wielu zmian zachodzących na rynku pra-
cy, które wymuszają na wielu z nas przekwalifikowywanie się i dostosowywanie 
do aktualnych potrzeb na trudnym i konkurencyjnym rynku pracy.

Według Petera F. Druckera, jedyne zasoby, które są zdolne do powiększania 
się, to zasoby ludzkie. Wszystkie inne, pozostające w naszej dyspozycji, podle-
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gają prawom mechaniki, czyli można je lepiej lub gorzej wykorzystać, ale – nie-
stety – nie dadzą nic więcej niż suma tego, co w nie włożono. Wniosek jest za-
tem oczywisty. To zasoby ludzkie, a więc człowiek może sam przez się rosnąć 
i  rozwijać się1. Zatem zarządzanie zasobami ludzkimi definiuje się jako stra-
tegiczne, spójne podejście do zarządzania najcenniejszym zasobem każdej or-
ganizacji – ludźmi, którzy w niej pracują i którzy indywidualnie lub zbiorowo 
przyczyniają się do osiągnięcia jej celów2. Pomocny będzie tu coaching, który 
jako interaktywny proces pomaga pojedynczym osobom w przyspieszeniu tem-
pa rozwoju i polepszeniu efektów działania.

1. cOacHing i jegO znaczenie 
w zarządzaniu Organizacją

Skutecznie dawkowany coaching, dzięki wysokiej klasie specjalistów – co-
achów, oczywiście posiadających uprawnienia znanych na świecie szkół co-

achingu, z dobrą znajomością zagadnień związanych z biznesem, jest swoistym 
skutecznym antidotum na  występujące często sytuacje kryzysowe, z  którymi 
mamy do czynienia nie tylko w firmie, ale również na rynku globalnym. Każdy 
kryzys można pokonać, przyglądając się swoim błędom i bardzo szybko elimi-
nując je czy to z życia osobistego, czy też ze stosowanych metod zarządzania.

Z pomocą przychodzi tu coaching, który pomaga osiągnąć ponadprzeciętne 
wyniki, nie tylko w życiu osobistym, ale i zawodowym. Doskonale potrafi wy-
zwolić kreatywność liderów, uwolnić ludzki umysł i potencjał. Coaching zde-
cydowanie pozwala na szersze spojrzenie na dany aspekt problemu, uwzględ-
niając również na patrzenie z tak zwanej „drugiej strony”. Skuteczny coaching 
prowadzi do wizji pożądanych sukcesów, jest więc po prostu przedsionkiem, 
pierwszym krokiem do ich realizacji3.

Coaching to planowany proces dwustronny, w  którym pracownik rozwi-
ja własne umiejętności, wyzwala tkwiący w  sobie niewykorzystany potencjał 
i osiąga określone przez rzetelną ocenę kompetencje, ukierunkowaną prakty-
kę i regularną, rzetelną informację zwrotną ze strony doświadczonego coacha.

1 P. F. Drucker, Praktyka zarządzania, tłum. T. Basiuk, Z. Broniarek, J. Gołębiowski, 
Kraków, 1998, s. 45.

2 M. Armstrong, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, przeł. W. Bibrowski, 
Warszawa, 2010, s. 34.

3 M. Szcześniak, Wyzwania etyczne coacha w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Warsza-
wa, 2017, s. 110.
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Efektem stosowania coachingu w  zarządzaniu firmą jest podniesienie jej 
efektywności i jakości pracy, większą elastyczność w reagowaniu na zmiany ryn-
kowe, pełniejsze wykorzystanie doświadczenia i  kreatywności zatrudnionych 
pracowników, wzrost zaangażowania i poczucia odpowiedzialności, a także po-
prawa komunikacji i dobrych relacji oraz atmosfery w kierowanym zespole4.

Zarządzanie przez coaching powinno promować wysoką wydajność w pra-
cy i  być strategią osiągania długookresowej przewagi konkurencyjnej, dzięki 
pełnemu wykorzystaniu posiadanego przez organizację potencjału kadrowego 
i intelektualnego.

Zarządzanie firmą w dzisiejszych czasach nie zawsze zawiera elementy zarzą-
dzania przez coaching, mówiąc krótko – nie jest ono po prostu znane. W XXI 
wieku, w  którym na  pewno będą dominować nowoczesne formy zarządzania, 
znaczące jest, aby odpowiednia edukacja dotarła do  decydentów w  organiza-
cjach. Zawsze należy pamiętać o  tym, że ludzie to istoty rozumne, nastawione 
na osiąganie wyznaczanych celów, poszukujące spełnienia lub szczęścia, w któ-
rych zawarte są podstawowe wartości i zdecydowane poczucie sensu życia.

Żyjąc w obecnych czasach, powinniśmy wymagać od ludzi funkcjonujących 
w każdym społeczeństwie stałego rozwoju nie tylko intelektualnego, ale również 
zawodowego. Przyszło nam żyć i pracować w okresie wielu zmian, które zacho-
dzą na naszych oczach na rynku pracy i w całym otoczeniu makro- i mikroeko-
nomicznym. Zmiany te wymuszają wręcz na nas umiejętne dostosowanie się 
do aktualnych potrzeb, przekwalifikowywanie się, a nade wszystko – uczenie się 
i śledzenie wszystkich pojawiających się nowości, szczególnie zwracając uwagę 
na te pojawiające się w technikach zarządzania. Wielu wybitnych naukowców 
twierdzi, że coaching jest bardzo dobrą metodą interwencji w firmach, a dzisiaj 
zajmuje już podobną pozycję do programów doskonalenia zawodowego umie-
jętności przywódczych i umiejętnego zarządzania.

Aby jednak wykorzystać tę siłę tkwiącą w coachingu, potrzeba wiary w sie-
bie, dużo samoświadomości, motywacji i zaangażowania, aby coach mógł wydo-
być z nas to, co najlepsze dla dobra zarządzanej firmy. Coaching to interaktywny 
proces, który umożliwia pojedynczym osobom lub przedsiębiorstwom przyspie-
szenie tempa rozwoju z równoczesną poprawą efektów działania. Zazwyczaj co-
achowie pracują z klientami w zakresie związanym z finansami, rozwojem karie-
ry, biznesem, relacjami interpersonalnymi czy zdrowiem. To dzięki coachingowi 
klienci ustalają konkretniejsze cele, podejmują trafniejsze decyzje, optymalizują 
swoje działania i lepiej wykorzystują drzemiące w nich naturalne umiejętności.

4 Podobnie omawia B. Wujec, Geneza i definicje coachingu, „Coaching Review. Rocznik 
Centrum Coachingu”, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, 2012, 4, s. 23–24.
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Należy pamiętać, że w  zarządzaniu mamy do  czynienia z  wielostronnym, 
bardzo złożonym procesem sterowania działalnością firmy, jej rozwojem, za-
chowaniem się w otoczeniu biznesowym i społecznym. Zarządzanie jest pew-
nego rodzaju sztuką, wymagającą wiedzy i talentu, którą trzeba opanować i do-
skonalić choćby z tego względu, że zmienia się sama organizacja i zmieniają się 
systemy, z którymi pozostaje w ścisłej interakcji5.

W niektórych organizacjach odchodzi się już od tradycyjnego modelu za-
rządzania na  rzecz zarządzania bardziej nowoczesnego, które charakteryzuje 
się silną potrzebą rozwoju osobistego, silną motywacją i funkcjonalizmem. Ele-
mentem, który wspomagać będzie owo nowoczesne zarządzanie przedsiębior-
stwem, jest niewątpliwie coaching.

2. prOceS, mOdele i tecHniki cOacHingu

Proces coachingu można opisać w czterech etapach:

1 . Analiza sytuacji

Celem takiej analizy, jest określenie przyczyn zaistniałych problemów, wy-
magających poprawy. Na tym etapie najważniejsze umiejętności coacha to 

doskonała obserwacja i diagnoza problemu oraz prowadzenie rozmowy z pra-
cownikiem właśnie na ten temat.

2 . Plan działania

Zawarcie kontraktu. Zadaniem tego etapu jest określenie i uzgodnienie celu 
coachingu, opracowanie odpowiednich metod działania, określenie nie-

zbędnych zasobów, sposobów rozliczenia się, oraz wskazanie, jakie konse-
kwencje są z tym związane. Na tym etapie najważniejsza umiejętność coacha, 
to stworzenie dobrego planu działania, który przyniesie jak najlepsze rezultaty 
personelowi.

3 . Wykonanie

Wdrażamy w życie ustalony plan działania. Celem tego etapu jest zreali-
zowanie tego, co zostało zapisane w planie. W zależności od zawarto-

ści planu, pracownik biorący udział w  sesjach coachingowych realizuje go 
z większym lub mniejszym zaangażowaniem coacha. Na tym etapie najważ-
niejsza umiejętność coacha dotyczy znajomości i wykorzystania technik ucze-
nia się.

5 J. Klimek, Hermeneutyka przedsiębiorczości, Toruń, 2009, s. 123.
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4 . Podsumowanie

Analizujemy to, co zrobiliśmy. Celem jest tu ocena, czy coaching przyniósł 
spodziewane rezultaty. Jeżeli nastąpiła poprawa, omawiamy doświadcze-

nia i zamykamy proces coachingu. Jeżeli poprawa nie nastąpiła albo jej wyniki 
są nadal niesatysfakcjonujące, wracamy do etapu pierwszego, czyli do analizy 
sytuacji.

Po raz pierwszy w praktyce elementy coachingu zastosował ponad 2500 lat 
temu Sokrates, który uczył starożytnych Greków, co robić, by im się lepiej 

żyło. Na samym początku diagnozował potencjał umysłowy swoich studentów 
i wręcz wymuszał na nich zastanawianie się nad swoim postępowaniem, a na-
stępnie pomagał im się rozwijać. Nie dawał im jednak gotowych rozwiązań, 
lecz umiejętnie naprowadzał ich na  właściwą drogę6. Stosował trzy elementy 
coachingu:
 ■ diagnozę potencjału ucznia;
 ■ skuteczne naprowadzenie go na cel, który osiągali samodzielnie;
 ■ dawanie im do wykonania samodzielnych zadań.

Coaching to nic innego jak proces wspierania rozwoju i utrwalania umie-
jętności przy pomocy drugiej osoby, jaką jest coach, poprzez wnikliwą ob-
serwację, stawianie celów i zadań, regularne udzielanie informacji zwrotnych 
i trenowanie nowych zachowań. Jonathan Passmore pisze, że coaching to uwal-
nianie czyjegoś potencjału, by maksymalnie zwiększyć wydajność danego czło-
wieka. To raczej pomaganie ludziom w tym, jak się uczyć niż nauczać7. Zatem 
można zaryzykować stwierdzenie, że u podstaw coachingu leży idea umacnia-
nia człowieka, dzięki samokształceniu, poprawie wydajności w pracy i rozwo-
ju osobistego.

W literaturze naukowej najczęściej spotykamy przykłady wykorzystywania 
modelu Grow, który jest oparty na  coachingu behawioralnym8. Został opra-
cowany w  latach 80. ubiegłego wieku. Określa się go obecnie jako standard 
w branży, odnosi się bowiem do wszystkich interakcji w zakresie rozwoju per-
sonalnego, oznaczając generalnie realia, opcje, wolę i przede wszystkim cele. 

6 Podobnie pisze D. Michalik, Wpływ coachingu na  zarządzanie przedsiębiorstwem, 
„ZSWSH Zarządzanie”, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 2014, 1, s. 111–118.

7 Coaching doskonały. Przewodnik profesjonalny, red. J. Passmore, przeł. B. Grabska-Si-
wek, G. Siwek, Warszawa, 2012, s. 89.

8 M. Mącznik, Pozwól rosnąć Twoim decyzjom, strona internetowa: Ipri.com.pl/new-
sletter/listopad 2009.pdf, dostęp 10 IV 2017.
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W ramach ogólnych tego modelu korzysta się z zasadniczych technik wypyty-
wania, słuchania i podsumowania.

W modelu Flow podczas rozmowy bezpośrednio przechodzi się do moni-
torowania bieżących interakcji. Narzędziem wykorzystywanym w tym mode-
lu jest lista 10 pytań (określanych jako kluczowe), którymi posługuje się coach 
podczas prowadzenia sesji9.

Kolejnym modelem będzie model coachingu zorientowany na szukaniu roz-
wiązań. Swoje korzenie ma w opracowanym przez Miltona H. Eriksona (twór-
ca naukowego rozumienia zjawisk transowych, jego dyrektywne i strategiczne 
interwencje, przyczyniły się do  rozwoju terapii krótkoterminowej) podejściu 
do terapii strategicznych, które zostały rozwinięte przez terapeutów i coachów. 
Bardzo popularnym narzędziem stosowanym przez coachów podczas treningu 
jest matryca pytania-odpowiadania.

Następny model to coaching poznawczo-behawioralny, który w  głównym 
stopniu bazuje na odkryciach dwóch czołowych teoretyków, terapeutów i ba-
daczy – uważanych za twórców teorii poznawczej – Aarona Becka i Alberta El-
lisa. Jest efektem oryginalnego sposobu myślenia, skupionego na dwóch pod-
stawowych kwestiach:
 ■ analizowaniu i stosowaniu metod doskonalących;
 ■ strukturze subiektywnego doświadczenia, którego główne narzędzie to mo-

delowanie.
Podstawowymi filarami coachingu są:

1. klient, traktowany jako całość (bierze się pod uwagę sferę zawodową i osobi-
stą);

2. klient posiada zbiór zasobów i możliwości, jest z natury kreatywny, zna naj-
lepsze dla siebie rozwiązania i sposoby działania, sesja coachingowa nie jest 
więc naprawą klienta;

3. coaching opiera się na relacji partnerskiej pomiędzy coachem a klientem.
4. Klient w 100 procentach jest odpowiedzialny za swoje zaangażowanie.

3. rOdzaje cOacHingu

Wyróżniamy następujące rodzaje coachingu:
 ■ biznesowy;
 ■ sportowy;
 ■ życiowy;

9 Ł. T. Marciniak, S. Rogala-Marciniak, Coaching. Zbiór narzędzi wspierania rozwoju, 
Warszawa, 2012, s. 217.
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 ■ kariery;
 ■ narzędziowy10.

Tematem moich rozważań będzie zatem coaching biznesowy z pewnymi ele-
mentami coachingu kariery. Niezaprzeczalny jest fakt, że prowadząc własną fir-
mę lub będąc pracownikiem organizacji o różnej osobowości prawnej, będzie-
my mieli do czynienia z biznesem. Ludzie pracujący na rzecz przedsiębiorstwa, 
jako najcenniejszy jego kapitał, będą dążyć do zaspokojenia swoich podstawo-
wych potrzeb, ale również do  robienia kariery zawodowej. W obecnych cza-
sach praca w zespołach daje zdecydowanie większe efekty niż praca indywidu-
alna poszczególnych jednostek. Dlatego właśnie bardzo ważna, powiedziałbym 
– wręcz decydująca o sukcesie firmy, będzie bardzo dobra znajomość zarządza-
nia grupą roboczą.

Zarządzanie zespołem z  wykorzystaniem elementów coachingu to działa-
nie na wielu obszarach, takich jak delegowanie zadań, wpływ na innych, umie-
jętności przywódcze, zarządzanie czasem, komunikacja interpersonalna, oraz 
takich działań, które pojawiają się w trakcie jako pilne, a są związane bezpo-
średnio z pracą zespołu w celu osiągnięcia najlepszych wyników oraz dobrych 
relacji w zespole. Każda grupa w trakcie swojego istnienia przechodzi kilka wy-
raźnych faz czy, inaczej mówiąc, etapów. Każda faza charakteryzuje się określo-
nymi zachowaniami ludzi przynależnych do  grupy oraz wymaga właściwych 
działań zarządzającego w celu osiągnięcia zamierzonego efektu jej pracy. Do faz 
formowania się grupy zaliczamy:
1. formowanie zespołu: bezosobowość, grzeczność, ostrożność, obserwacja;
2. docieranie się; walka o  pozycję, stanie z  boku, nieujawnianie konfliktów, 

konfrontacje, trudności;
3. normowanie: ustalanie procedur, dawanie informacji zwrotnych, ujawnianie 

problemów, rozwój umiejętności;
4. współdziałanie grupy: wzajemne wspieranie, bliskość, otwartość, efektyw-

ność, elastyczność, mnogość pomysłów.
W celu zwiększenia efektywności grupy i możliwości przeprowadzenia jej 

przez kolejne fazy bardzo istotne jest posiadanie odpowiedniej wiedzy z zakre-
su jej zachowań i optymalnych działań lidera. Osiąganie przez zespół lepszych 
wyników w pracy jest skoncentrowane wokół następujących kwestii:
 ■ w grupie łączą się doświadczenia indywidualne poszczególnych członków, 

ich umiejętności i fachowość, co powoduje, że umiejętności i doświadczenia 

10 Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków, red. M. Sidor-Rządkowska, Kraków, 
2009, s. 25.
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całej grupy są zdecydowanie wyższe od pojedynczych umiejętności i facho-
wości jej członków;

 ■ wspólne formułowanie sposobów działania i  celów bardzo dobrze rozwija 
komunikację wewnątrz grupy, pomaga dużo lepiej rozwiązać występujące 
problemy i spory oraz sprzyja podejmowaniu inicjatyw;

 ■ grupę cechuje niepowtarzalny wymiar społeczny, który zwiększa efektyw-
ność pracy w  aspekcie zarówno administracyjnym, jak i  ekonomicznym. 
Prawdziwa grupa nie powstanie i nie zacznie działać, dopóki jej członkowie 
nie pokonają przeszkód, uniemożliwiających wykonywać dobrze powierzo-
nych im zadań; pokonując te bariery, członkowie grupy integrują się, budują 
wzajemne zaufanie, ale przede wszystkim uczą się polegać na zdolnościach 
innych ludzi, uczestniczących we wspólnym zadaniu.
Ze skutecznie działającym zespołem, będziemy mieli do czynienia wtedy, gdy:

1. role i  stosunki panujące w  zespole będą akceptowane i  rozumiane przez 
wszystkich;

2. będzie występować wzajemne wspieranie się, otwartość i zaufanie pomiędzy 
wszystkimi pracującymi w zespole;

3. oczekiwania i osiągnięcia w zakresie wykonywanych zadań są wysokie wśród 
członków zespołu, wykazujących inicjatywę, a każda ilość energii zostanie 
skierowana ku efektywniejszej pracy;

4. zaspokajane są potrzeby poszczególnych osób (członków zespołu).
Nieskuteczna działająca grupa (zespół) to taka, w której:

 ■ wzajemne stosunki i role są niejasne, a członkowie grupy nie są pewni ocze-
kiwań i zobowiązań wobec innych;

 ■ członkowie są podejrzliwi w stosunku do innych działających w zespole i ich 
motywów;

 ■ założone cele nie są osiągane, członkowie wykonują swoje zadania w sposób 
tradycyjny, absolutnie nie wykazują inicjatywy;

 ■ rozwija się bezsensowna konkurencja, a energia tkwiąca w zespole rozprasza 
się na narzekania i sprzeczki;

 ■ członkowie są bardzo sfrustrowani, przez co ich potencjał nie jest rozwijany.
Każdy menedżer zarządzający nawet najmniejszym zespołem ludzi powi-

nien zatem wiedzieć, że zaangażowanie i przywiązanie do firmy są dwoma bar-
dzo ważnymi pojęciami, które wpływają na efektywność pracy, możliwości re-
krutacyjne i zdolność utrzymania pracowników11.

11 M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, tłum. I. Podsiadło, M. Klimowicz, 
M. Patkaniowski, Warszawa, 2011, s. 238.
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Czynnikami, które wpływają na zaangażowanie pracowników w realizację 
zadań firmy, będą:
1. sama praca, która powinna być interesująca i stawiająca wyzwania, odpowie-

dzialność oraz autonomia;
2. środowisko pracy, obejmujące procesy pracy, sprzęt i urządzenia techniczne, 

oraz warunki fizyczne, klimat w pracy (czy pracownicy są zadowoleni, czy 
nie), zasady zatrudnienia, czas pracy;

3. przywództwo, czyli sposób organizacji pracy, przydzielania zadań, przekazy-
wanie informacji zwrotnych na temat wykonywanych zadań;

4. możliwości rozwoju osobistego (kursy dokształcające, uzupełnianie wy-
kształcenia, studia podyplomowe);

5. możliwości wnoszenia własnego wkładu; na  pewno zaangażowanie będzie 
silniejsze i ulegnie wzmocnieniu, jeżeli opinie pracowników są wysłuchiwa-
ne i mogą oni dzielić się swoimi poglądami i pomysłami z zarządzającymi, 
przez co wzrośnie u nich poczucie, że są potrzebni w firmie i wnoszą wkład 
w jej rozwój czy osiągane sukcesy.
Praca zespołowa stanowi istotę każdej niemal działalności zawodowej. Każ-

dy, kto posiada doświadczenie w pracy grupowej, doskonale wie, że dobre re-
lacje osobiste są podstawą sprawnie funkcjonującej grupy. Cechą wyróżniają-
cą dobry zespół jest klimat współpracy, zaufania i wzajemnego wspierania się 
członków zespołu, którzy bez wątpienia muszą posiadać fachowe umiejętności 
zawodowe, jednak nie mniej ważne będą też posiadane przez nich umiejętno-
ści interpersonalne.

Coaching menedżerski to nic innego jak wszelkie działania przełożone-
go, które mają na celu wyzwolenie u pracownika wzmocnienia zaangażowa-
nia i podniesienia kwalifikacji. To zdecydowanie proces dwustronny, w któ-
rym uczestniczy przełożony i podwładny, który osiąga określone kompetencje 
przez rzetelną i rzeczową ocenę, dobrze ukierunkowaną praktykę i systema-
tyczne informacje zwrotne na temat osiąganych efektów.

Będzie to wówczas coaching wewnętrzny, prowadzony przez menedżera 
danej organizacji, który bardzo dobrze zna i na bieżąco orientuje się w aktu-
alnych potrzebach nie tylko organizacji, ale i  podwładnych, połączony z  co-
achingiem zewnętrznym. Jeżeli wykorzystujemy w firmie coacha zewnętrznego, 
mamy większą pewność skuteczności pracy ze względu na poczucie komfortu, 
że nie jest to szef, ale partner. Taki ktoś nie skrytykuje, ale wysłucha i doprowa-
dzi do rozwiązań, które dostrzeże trenowany pracownik sam i na pewno je za-
akceptuje. Bardzo często decyzją do rozpoczęcia sesji coachingowych w orga-
nizacji jest definitywne stwierdzenie konieczności poprawy warunków pracy.
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Z pozycji organizacji wynikają następujące korzyści z coachingu zastosowa-
nego przez firmę w procesie zarządzania zasobami ludzkimi:
 ■ oszczędność czasu i środków finansowych;
 ■ możliwość rozwoju osobistego w miejscu pracy i pomoc w dążeniu do osią-

gnięcia kariery zawodowej pracownika;
 ■ coaching, wzmacniając osobę, wzmacnia także przedsiębiorstwo;
 ■ dzięki coachingowi zostaje zmotywowany i mocniej zaangażowany zespół;
 ■ następuje poczucie rozwoju osobistego i  zespołowego oraz nabywanie no-

wych umiejętności;
 ■ występuje świadome tworzenie własnej i zespołowej motywacji i zaangażo-

wania;
 ■ coaching daje możliwość zwiększenia swobody budowania relacji w grupie 

i doboru metod przeciwdziałających pojawiających się dysfunkcji.
Trenerski styl zarządzania jest coraz bardziej powszechny i stopniowo wy-

piera stosowanie tradycyjnego podejścia „władzy i  kontroli”. Zamiast stero-
wać pracownikami, udzielać im wskazówek, jak i  kiedy oraz w  jaki sposób 
wykonać określone zadanie, menedżerowie bardziej skłaniają się do  zachę-
cania podwładnych do  samodzielnego myślenia. Można to nazwać „wręcze-
niem głodnemu wędki” (zamiast podawać mu złowioną rybę)12. Kiedy zauwa-
ży on pojawiające się problemy, nie podaje podwładnym na tacy rozwiązań, 
ale wręcz zachęca ich do samodzielnego myślenia i szukania wyjścia z trudnej 
sytuacji. Menedżerowie, stosujący elementy coachingu, wspierają swoich pod-
władnych, stosują informacje zwrotną i wskazówki, ale bardzo rzadko dają go-
towe rozwiązania.

Stosując podejście trenerskie, przywiązują taka samą wagę do rozwoju pod-
ległego im personelu, jak i do realizowanych przez nich zadań. Spora część uwa-
gi szefa skupia się również na tworzeniu takich warunków, w których podlegli 
mu pracownicy będą mogli pracować bez jego nadzoru, dzięki czemu mniej 
czasu traci na takie działania, jak ustalanie celów, indywidualne spotkania i pi-
sanie raportów na temat pracy poszczególnych grup.

Jeśli menedżer przyjmie podejście, które będzie ukierunkowane na wspar-
cie, rozwój i  stawianie wyzwań, spotkania indywidualne mogą rzeczywiście 
przekształcić się w  sesje coachingowe13. Dzięki takiemu stylowi zarządzania 

12 J. Starr, Podręcznik coachingu. Sprawdzone techniki treningu personalnego, tłum. 
A. Trzcińska, Warszawa, 2011, s. 179.

13 Tamże, s. 131.
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pracownicy więcej się uczą, są bardziej zmotywowani i osiągają lepsze wyniki. 
W miarę upływu czasu, jeżeli przyzwyczają się do takich warunków stylu rzą-
dzenia, będzie widać wyraźnie, że biorą większą odpowiedzialność za to, co ro-
bią, i dużo częściej przejawiają inwencję twórczą.

Stosując podejście trenerskie, menedżer podnosi wydajność, zadowolenie 
z pracy i morale podległego mu personelu. Sam wyraźnie też zauważa, że pod-
legli mu pracownicy są mniej od niego zależni oraz bardzo często zmniejsza się 
uczucie wywierania presji, jak również daje mu więcej cennego czasu na sku-
pienie uwagi na innych sprawach ważnych dla organizacji. Z czasem zwiększa 
niezależność swojego zespołu, bezpośrednio zmniejszając konieczność własnej 
obecności w miejscu, w którym musiałby kierować postawionymi przed grupą 
zadaniami.

Korzystanie z coachingowych metod zarządzania daje podwładnym świa-
domość i  poczucie docenienia ich roli w  firmie, podkreśla ich znaczenie 
w  funkcjonowaniu organizacji. Jak wynika z  szeregu przeprowadzonych au-
torskich badań, podwładni odczuwają satysfakcję i zainteresowanie tym no-
wym i  ciekawym stylem zarządzania. Podkreślają również znaczenie wysłu-
chania i docenienia ich zdania czy pomysłu oraz znaczenie szacunku i empatii. 
Jak obecnie działające kadry zarządzające wykorzystają siłę i moc coachingu 
jako innowacyjnego sposobu zarządzania, przyjdzie nam to ocenić w niedłu-
gim czasie.

zakOńczenie

Coaching innych daje ogromną satysfakcję, polega bowiem na  udzielaniu 
ludziom pomocy w dokonywaniu zmian przez naukę. Zasadą coachingu 

jest również to, aby ludzie pokonywali własne ograniczenia, więcej osiągali, ale 
przede wszystkim to, by ich wkład w samorozwój był zdecydowanie większy 
niż dotychczas. W czasach nieustannego dążenia do osiągnięcia sukcesu, speł-
nienia i szczęścia – coaching stanowi istotną drogę, dzięki której coach może 
udzielić innym oczekiwanego wsparcia.

W powszechnym rozumieniu coaching jest traktowany głównie jako proces 
oddziaływania na zmianę zachowań. To mniej lub bardziej świadome ograni-
czenie jego działania do wymiaru zarządzania bezpośredniego, operacyjnego, 
do  rozwiązywania konkretnych sytuacji, zamiast zarządzania procesami. Co-
aching strategiczny, zorientowany na istotne wyniki, wzbogaca znacznie tę pro-
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blematykę i nadaje zarówno procesowi budowy marki lidera, jak i procesom za-
rządzania strategicznego nowy, bardzo istotny wymiar.

Nie należy bać się coachingu, mając na uwadze i  to, że zlecenie sesji co-
achowi zewnętrznemu powinno się odbywać z zachowaniem wszelkich zasad 
zachowania tajemnicy, co będzie świadczyć o jego wysokim standardzie oso-
bistym, odpowiednim poziomie etycznym i  profesjonalizmie14. Coach jako 
inicjator zmian powinien pobudzić ludzi do działania i umiejętnie ich wspie-
rać.

Należy podkreślić, że zarządzanie w oparciu o coaching może bardzo do-
brze służyć organizacji w wymiarze strategicznym, długookresowym, nie tylko 
pośrednio, jak wiele dostępnych procedur, które stanowią elementy składowe 
całego procesu zarządzania, lecz również bezpośrednio, jako procedura zaan-
gażowana w  tworzenie strategii, jej wdrażanie, podtrzymywanie, jak również 
rozwój. Zarządzanie jest niezwykle podatne na samospełniające się proroctwa. 
Jeżeli więc któremuś z procesów w firmie zostanie przypisana podrzędna rola, 
szansa na samoistną zmianę i poprawę sytuacji będzie, niestety, raczej niewiel-
ka lub wręcz niemożliwa.

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że decyzje podejmowane przez współ-
czesnych menedżerów zawierają mniej błędów, a odnoszone przez nich sukce-
sy mają podbudowę naukową (teoretyczną). Wyraźnie rysują się trendy zmian: 
od instynktu do wiedzy; od prostoty do złożoności; od stabilności do zmienno-
ści; od pewności do ryzyka15. Skoro więc kierowanie organizacją powinno być 
„zarządzaniem doskonałym”, to dlaczego nie wdrażać kolejnego uznanego już 
na Zachodzie narzędzia, za które uważany jest coaching?

Korzystanie z coachingowych metod zarządzania daje pracownikowi (ze-
społowi roboczemu) nie tylko świadomość i  poczucie doceniania ich roli 
w organizacji, ale również podkreśla ich znaczenie w sprawnym funkcjonowa-
niu przedsiębiorstwa. Zapewnia również oszczędność czasu i środków finan-
sowych, duże możliwości rozwoju osobistego i  świadome tworzenie własnej 
i  zespołowej motywacji oraz zaangażowania pracowników. Główną zasadą 
coachingu jest to, żeby zatrudniony personel pokonywał swoje własne ograni-
czenia, więcej osiągał, tworząc w ten sposób sukces nie tylko swój, ale również 
sukces firmy, z którą jest związany. Jak twierdzą praktycy zajmujący się na co 

14 A. I. McLeod, The power of Silence, „Effective Consulting”, Welshpool, 2002, s. 31.
15 B. R. Kuc, Od zarządzania do przywództwa. Dylematy władzy organizacyjnej, War-

szawa, 2004, s. 238.
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dzień coachingiem, personel korzystający z tej bardzo ciekawej i nowej meto-
dy odczuwa dużą satysfakcję i duże zainteresowanie takim stylem zarządza-
nia. Jak obecni szefowie firm wykorzystają jego sprawczą moc, przyjdzie nam 
to ocenić za kilka lat. Zatem bez najmniejszej wątpliwości śmiem twierdzić, 
że postawiona hipoteza badawcza została osiągnięta i dlatego coaching jako 
metoda wspomagająca zarządzanie zasobami ludzkimi powinna być szeroko 
stosowana w warunkach gospodarki wolnorynkowej w polskich przedsiębior-
stwach.
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tHe impOrtance Of cOacHing 
in mOdern Human reSOurce management

Summary

The purpose of this article is to show the reader how important the aspect of coaching is 
within human resource management in organisations that want to succeed, acting on 

a difficult and competitive market in 21st century. Coaching as a method of supporting the 
effective management of not only human resources but also the entire organization, refers 
to outstanding success in the wealthy countries of Europe and the USA. The article poses 
the following research hypothesis: If coaching is an interactive process that helps individuals 
in accelerating the pace of development and improvement of effects and helps to achieve out-
standing results not only in their personal lives but also professional, why not make it a method 
contemporary supporting human resource management. Management coaching, promoting 
high performance at work and the strategy of achieving long-term competitive advantage, 
is possessed by the organization of human potential. Using the coaching methods of man-
agement, it gives subordinates a sense of awareness and appreciation of their role in the 
company, it also highlights their importance in the functioning of the organization.

Keywords: Human Resource Management, coaching, success, competitive advantage, in-
tellectual potential, rate of growth, interactive processing
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edukacja SekSualna 
jakO fOrma wycHOwania wSpierająca 

rOzwój pSycHOSekSualny dzieci 
w wieku wczeSnOSzkOlnym

1. pOjęcia pOdStawOwe

Obserwując przemiany seksualności, należy zastanowić się nad faktem edu-
kacji seksualnej, którą należy zawsze dostosować do różnych grup wieko-

wych, znajdujących się na wielu poziomach społecznych. Edukacja seksualna 
powinna być wszechstronna, odnosząc się zarówno do seksualności człowieka, 
jego płciowości, zdrowia seksualnego, reprodukcyjnego, jak i zachowań seksu-
alnych. Tylko wtedy tak rozumiana, wyposaży młodych ludzi w umiejętności 
życiowe, niezbędne do prawidłowego rozwoju psychoseksualnego i podejmo-
wania świadomych decyzji w obszarze seksualności.

Zgodnie z  wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia, edukacja seksu-
alna oznacza promocję zdrowia seksualnego, która polega na  zdrowym roz-
woju seksualnym, satysfakcji seksualnej, równych i  odpowiedzialnych rela-
cjach partnerskich oraz braku zaburzeń seksualnych i związanych z tym innych 
krzywdzących praktyk. Eksperci Światowego Stowarzyszenia na rzecz Zdrowia 
Seksualnego traktują edukację seksualną jako naukę o poznawczych, emocjonal-
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nych, społecznych, interaktywnych i fizycznych aspektach seksualności1. Z kolei 
w publikacji „International Technical Guidance on Sexuality Education” edu-
kacja seksualna definiowana jest jako dostosowany do wieku i kultury sposób 
nauczania o płci i związkach, dostarczający dokładnych, realistycznych i nie-
osądzających informacji. Edukacja seksualna zapewnia możliwość „badania” 
własnych wartości i  postaw, umożliwia zdobycie umiejętności podejmowa-
nia decyzji, komunikowania się i zmniejszenia ryzyka w odniesieniu do wieku 
aspektów seksualności2.

Zdrowa seksualność jest ważnym składnikiem zdrowia fizycznego i psy-
chicznego człowieka. Sprzyja bliskości, budowaniu więzi międzyludzkich 
i szacunku do partnera oraz odczuwaniu przyjemności, które zachodzą mię-
dzy nimi. Zarówno dzieci, jak i młodzież interesują się od zawsze swoim cia-
łem i  zmianami w  nim zachodzącymi. Nie zawsze jednak mogą w  sposób 
bezpośredni i otwarty porozmawiać z rodzicami czy wychowawcami na nur-
tujące je tematy związane z seksualnością. Dlatego tak ważną rolę odgrywa 
edukacja seksualna, która – jako dziedzina edukacji zdrowotnej – kształci, 
wychowuje oraz uczy, jak dbać o zdrowie własne i otoczenia społecznego. Jej 
profilaktyczna funkcja polega na ochronie zdrowia i zapobieganiu chorobom. 
Funkcja promocji zdrowia na  doskonaleniu, pomnażaniu oraz zwiększaniu 
potencjału zdrowotnego, a  funkcja lecznicza i rehabilitacyjna dotyczy przy-
wracania zdrowia, gdy pojawi się choroba na  wszystkich etapach rozwojo-
wych człowieka.

Celem edukacji seksualnej jest ukształtowanie osoby zdrowej seksualnie, 
która akceptuje swoją płeć oraz przyjmuje role z nią związane. Bez lęku i obaw 
wyraża swoją seksualność w aspekcie fizycznym i psychicznym, mając przy tym 
poczucie odpowiedzialności za skutki, które dotyczą siebie samej, partnera oraz 
społeczeństwa. Wychowanie oraz uświadomienie w procesie kształtowania jed-
nostki zdrowej seksualnie wzajemnie się uzupełniają i  zmieniają swoją treść 
wraz ze zmianami norm kulturowych3.

Wychowanie seksualne podkreśla istotę wspomagania rozwoju seksual-
nego w  celu osiągnięcia dojrzałości seksualnej zdolnej do  nawiązywania bli-
skiej relacji intymnej. Wskazuje, że uczenie takiego postępowania powinno być 
zgodne z zasadami etycznymi oraz poszanowaniem norm moralnych, społecz-
nych i prawnych. Zwraca uwagę na potrzebę tworzenia warunków, sprzyjają-

1 Strona internetowa: Who.un.org.pl, dostęp 11 IV 2016.
2 Strona internetowa: Unesdoc.unesco.org, dostęp 11 IV 2016.
3 I. Obuchowska, A. Jaczewski, Rozwój erotyczny, Warszawa, 2002, s. 171.
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cych prawidłowemu wykorzystaniu wiedzy dotyczącej zagadnień seksualnych. 
Wspiera rozwój psychoseksualny człowieka i ma na celu przygotowanie dora-
stającego pokolenia do dorosłego życia i pełnienia ról, które są zgodne z obo-
wiązującymi w danym społeczeństwie normami.

Do zadań wychowania seksualnego należy: przekazywanie dzieciom i mło-
dzieży niezbędnych informacji, uwrażliwienie i podnoszenie poziomu świado-
mości w  sferze wartości i  norm związanych z  daną dziedziną życia, zgodnie 
z filozofią wychowania oraz uczestniczenie w kształtowaniu opinii i poglądów4.

2. metOdOlOgia Badań

Edukacja seksualna i  postawy Polaków wobec życia seksualnego stanowią 
istotny, ale nadal często kontrowersyjny temat wielu dyskusji i badań. Za-

gadnienia te współcześnie poruszane są w Polsce w badaniach Zbigniewa Lew-
-Starowicza, Marii Beisert oraz Zbigniewa Izdebskiego, a w Wielkiej Brytanii 
w badaniach Robina Goodwina.

Według badań przeprowadzonych przez specjalistów z Oxford University, 
w Wielkiej Brytanii w 2014 roku mieszkało ok. 790 000 Polaków. Istotne za-
tem staje się podejście do  seksualności człowieka poprzez właściwie prowa-
dzoną edukację seksualną, zaczynając już od najwcześniejszych lat życia dziec-
ka. Większość z osób, które w ostatnich latach wyjechały z Polski do Londynu, 
żyje w ciągłym stresie akulturacyjnym, co często negatywnie oddziałuje na nich 
samych, ale i  również na  ich bliskich. Z powodu braku powszechnie rozpo-
znawalnych placówek oferujących specjalistyczną pomocy psychologiczną, jak 
i zdrowotną, skierowaną do Polaków, popadają oni w osamotnienie, uzależnie-
nia, zdrady i rozpady związków5.

Badania Grażyny Czubińskiej i  Marii Gańczak, przeprowadzone w  2013 
roku nad młodą polską emigracją w Wielkiej Brytanii, wskazują na koniecz-
ność współpracy między brytyjskimi a polskimi organizacjami, które zajmują 
się problematyką zdrowia seksualnego. Istotną kwestią jest powołanie do życia 
ośrodków zdrowia seksualnego, które będą pełnić funkcję pomocniczą i wspie-
rającą. W obliczu rozłąki, problemów rodzinnych i  partnerskich oraz zapo-
biegania ryzykownym zachowaniom seksualnym, nadrzędną rolę upatruje się 

4 M. Kozakiewicz, Moralne aspekty wychowania seksualnego, w: Seksuologia społeczna, 
red. K. Imieliński, Warszawa, 1984; M. Kozakiewicz, U podstaw wychowania seksual-
nego, „Seksuologia”, 1993, nr 5, s. 7.

5 Polskie Centrum Zdrowia Seksualnego, Jasnoniebieska linia. Raporty z dyżurów tele-
fonu zaufania, Londyn, 2010.
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w opracowaniu programów wychowawczych w zakresie seksualności człowieka 
dla polskiej młodzieży zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Polsce. Ważne staje 
się kształcenie kadry polskich specjalistów, działających na rzecz zdrowia sek-
sualnego młodych Polaków na emigracji w Wielkiej Brytanii, oraz utworzenie 
polskiej stacjonarnej placówki poradniczo-edukacyjnej6.

Problemy i cele badawcze

Problematyka podjętych i zaprezentowanych w niniejszej pracy badań kon-
centruje się wokół zagadnienia edukacji seksualnej dzieci w wieku wcze-

snoszkolnym w opinii rodziców. Za wiodący został przyjęty pogląd wielu psy-
chologów i  pedagogów, że rozwój psychoseksualny człowieka jest procesem, 
który przebiega serią hierarchicznych faz, ściśle ze sobą powiązanych. Celem 
prowadzonych badań była próba określenia, jaki jest poziom wiedzy rodziców 
na  temat rozwoju psychoseksualnego ich dzieci oraz jaką przyjmują postawę 
wobec edukacji seksualnej. Biorąc pod uwagę powyższe kierunki badawcze, 
można stwierdzić, że są to typowe cele poznawcze, ponieważ realizowane bada-
nia doprowadziły do sformułowania konkretnych wniosków i klasyfikacji ba-
danych zjawisk.

Narzędzie badawcze

W celu zebrania materiału empirycznego związanego z  tematyką badań 
wykorzystano ankietę. Kwestionariusz zawierał 12 pytań (11 zamknię-

tych i  jedno półotwarte), dotyczących m.in. potrzeby wprowadzania eduka-
cji seksualnej, postaw i emocji rodziców, opiekunów wobec treści związanych 
z  seksualnością oraz zagadnień z  zakresu różnorodności form prowadzenia 
edukacji seksualnej. Ankieta była anonimowa.

Charakterystyka terenu badań i osób badanych

Badania zostały przeprowadzone w 2016 roku na terenie Szkolnego Punk-
tu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Londynie oraz wśród rodziców 

dzieci uczęszczających do polskich szkół sobotnich w Londynie.

6 G. Czubińska, M. Gańczak, Emigracja i zmiana otoczenia etniczno-kulturowego jako 
czynnik wpływający na modyfikowanie się postaw i zachowań seksualnych Polaków 
w Wielkiej Brytanii po 2004 roku – wstępne doniesienie badawcze, w: Młoda polska 
emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturo-
wych, strona internetowa: Euroemigranci.pl/dokumentacja.html, Kraków, 23–24 IX 
2013, s. 12.
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Płeć i wiek badanych

Badaniem objęto grupę 109 rodziców. Kobiety stanowiły 72% respondentów, 
a mężczyźni 28%. Większość badanych – 62% była w wieku 31–40 lat, badani 

w wieku powyżej 41 lat stanowili 32% badanej grupy, a w wieku 20–30 lat – 6%.

Wykształcenie

44% respondentów miało wykształcenie średnie; 29% – wyższe magister-
skie, 20% – wyższe licencjackie, a 7% – zawodowe.

Stosunek do religii

Wśród badanych największą grupę stanowiły osoby wierzące i regularnie 
praktykujące – 51%; wierzące i nieregularnie praktykujące – 40%; wie-

rzące i niepraktykujące – 5%; poszukujące religijnie – 3%; niewierzące – 1%.

Tabela 1. Struktura grupy z uwzględnieniem liczebności

Płeć N = 109 Odsetek
kobieta 78 72
mężczyzna 31 28

Tabela 2. Struktura grupy z uwzględnieniem wieku badanych

Wiek (w latach) N = 109 Odsetek
20–30 6 6
31–40 68 62

powyżej 41 35 32

Tabela 3. Struktura grupy z uwzględnieniem wykształcenia badanych

Wykształcenie N = 109 Odsetek
podstawowe 0 0
zawodowe 8 7
średnie 48 44
wyższe licencjackie 22 20
wyższe magisterskie 31 29

Tabela 4. Struktura grupy z uwzględnieniem stosunku do religii badanych

Stosunek do religii N = 109 Odsetek
wierząca i regularnie praktykująca 56 51
wierząca i nieregularnie praktykująca 44 40
wierząca i niepraktykująca 5 5
poszukująca religijnie 3 3
niewierząca 1 1
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3. wyniki Badań

Tabela 1. Czy uważasz edukację seksualną dzieci za potrzebną?
(możliwość wyboru jednej odpowiedzi)

Odpowiedź N = 109 Odsetek
zdecydowanie tak 69 63
raczej tak 36 33
zdecydowanie nie 1 1
raczej nie 3 3
nie wiem 0 0

Tabela 2. W jakim wieku dziecka należy rozpocząć edukację seksualną?
(możliwość wyboru jednej odpowiedzi)

Odpowiedź N = 109 Odsetek
w okresie dzieciństwa 11 10
w okresie szkolnym 54 49
w okresie dorastania 27 25
gdy zacznie zadawać pyta-
nia o seksualność człowieka

15 14

czekając na okazję 0 0
nie należy edukować 0 0
nie wiem 2 2

Tabela 3. Kto powinien prowadzić edukację seksualną dziecka?
(możliwość wyboru kilku odpowiedzi)

Odpowiedź N = 109 Odsetek
matka 21 19
ojciec 17 16
oboje rodzice 84 77
nauczyciel 53 49
edukator seksualny 66 61
ksiądz 3 3
katecheta 6 6
nikt 0 0
nie wiem 1 1
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Tabela 4. Gdzie powinna być prowadzona edukacja seksualna?
(możliwość wyboru kilku odpowiedzi)

Odpowiedź N = 109 Odsetek
w domu 75 69
w szkole 95 87
w klubach/świetlicach 6 6
w kościele 21 19
w placówkach dydaktycz-
no-wychowawczych

31 28

nie powinna być prowadzo-
na

0 0

nie wiem 1 1

Tabela 5. Jakie treści edukacji seksualnej powinny być uwzględnione 
w programie nauczania dzieci w wieku wczesnoszkolnym?

(możliwość wyboru kilku odpowiedzi)

Odpowiedź N = 109 Odsetek
anatomia i  zmiany fizyczne 
okresu dojrzewania

90 83

kobiecość i męskość 
w aspekcie społecznym

53 49

relacje z innymi ludźmi: 
przyjaźń, miłość

71 65

podejmowanie decyzji 34 31
zasady dotyczące zachowań 
seksualnych (zachowania 
autoerotyczne, zabawy sek-
sualne, molestowanie)

42 38

prokreacja 22 20
nie wiem 4 4
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Tabela 6. Skąd Twoje dziecko czerpie wiedzę o seksualności?
(możliwość wyboru kilku odpowiedzi)

Odpowiedź N = 109 Odsetek
dom 79 72
szkoła 65 60
kluby, świetlice 0 0
rodzeństwo 12 11
rówieśnicy 27 25
książki, czasopisma 13 12
media 12 11
Internet 17 16
Kościół 2 2
inne osoby 4 4
nie wiem 6 6

Tabela 7. Jak należy wprowadzać edukację seksualną dziecka?
(możliwość wyboru jednej odpowiedzi)

Odpowiedź N = 109 Odsetek
stopniowo od najmłodszych 
lat, przekazując informacje 
dostosowane do wieku

102 94

przy każdej możliwej okazji 7 6
nie należy wprowadzać 0 0

Tabela 8. W jakiej formie należy wprowadzić edukację seksualną dziecka?
(możliwość wyboru kilku odpowiedzi)

Odpowiedź N = 109 Odsetek
rozmowa 104 95
specjalny program szkolny 75 69
książki, czasopisma 37 34
filmy 20 18
ulotki 14 13
nie należy wprowadzać 0 0
nie wiem 0 0
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Tabela 9. Jakie stany emocjonalne czy odczucia towarzyszą Ci podczas 
prowadzenia rozmów dotyczących edukacji seksualnej dziecka?

(możliwość wyboru kilku odpowiedzi)

Odpowiedź N = 109 Odsetek
skrępowanie, zażenowanie 19 17
napięcie 14 13
zakłopotanie 30 28
całkowita swoboda 49 45
zadowolenie 10 9
podniecenie 1 1
satysfakcja, duma 13 12
żadne 15 14

Tabela 10. Czy w ramach własnej edukacji szkolnej mieli Państwo 
edukację seksualną?

(możliwość wyboru jednej odpowiedzi)

Odpowiedź N = 109 Odsetek
tak 58 53
nie 51 47

Tabela 11. Jeżeli „tak”, to kto ją prowadził?

Odpowiedź N = 109 Odsetek
nauczyciel 42 39
edukator seksualny 20 18
ksiądz 1 1
katecheta 2 2
inne osoby 2 2

Tabela 12. Jeżeli „tak”, to w jakiej formie była prowadzona?
(możliwość wyboru kilku odpowiedzi)

Odpowiedź N = 109 Odsetek
przedmiot 21 19
wykład 29 27
pogadanka 20 18
podczas innych zajęć 7 6
oglądanie programów edukacyjnych 13 12
spotkania z personelem medycznym 2 2
inne 3 3
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4. analiza wyników Badań

Jak wynika z danych zawartych w powyższych tabelach, 63% badanych uwa-
ża edukację seksualną dzieci za  potrzebną. Tylko 10% twierdzi, że powin-

na być ona rozpoczęta w okresie dzieciństwa, a 49%, że w okresie szkolnym. 
77% badanych twierdzi, że edukacja seksualna powinna być prowadzona przez 
oboje rodziców. Jak można zauważyć, zmienia się również podejście rodziców 
do osoby edukatora seksualnego, który według 61% powinien zaraz po rodzi-
cach aktywnie uczestniczyć w edukacji seksualnej ich dzieci, natomiast nauczy-
ciel wskazany był przez 49% rodziców. 87% respondentów wskazywało, że to 
w szkole powinna odbywać się edukacja seksualna, a 69%, że w domu. Program 
nauczania tego przedmiotu, według 83% badanych, powinien uwzględniać ana-
tomię i zmiany fizyczne okresu dojrzewanie, 65% wskazywało na relacje z inny-
mi ludźmi, a 49% na kobiecość i męskość w aspekcie społecznym. Ankietowani 
często mieli problem ze zdefiniowaniem słowa „prokreacja”. 72% twierdziło, że 
ich dziecko czerpie wiedzę o seksualności z domu, 60%, że ze szkoły, a 27%, że 
od rówieśników, natomiast 16% wskazywało na Internet.

Zdecydowana większość – bo aż 94% – uważa, że edukacja seksualna dziec-
ka jest potrzebna. Według 95%, powinna być wprowadzona w postaci rozmo-
wy, a 69% jako specjalny program szkolny. 28% rodziców czuje zakłopotanie 
podczas rozmowy z dzieckiem na tematy dotyczące seksualności, a 45% całko-
witą swobodę. W ramach własnej edukacji szkolnej 53% rodziców miało edu-
kację seksualną jako odrębny przedmiot nauczania, a 47% nie miało. Ci, któ-
rzy ją mieli, wskazywali, że głównie prowadził ją nauczyciel – 39%, natomiast 
edukator seksualny – tylko 18%. Ankietowani wskazywali również swoich ro-
dziców jako ich edukatorów seksualnych. W przypadku 27% badanych eduka-
cja ta była prowadzona jako wykład, u 19% jako przedmiot, a u 18% jako po-
gadanka.

Wyniki badań jednoznacznie wskazują, iż rodzice są świadomi własnej roli 
w edukacji seksualnej ich dzieci. Jednak nie czują się przy tym w peł-

ni przygotowani do pełnienia tej funkcji i często odczuwają w związku z tym 
zakłopotanie. Może ono wynikać z  faktu związanego z  ich doświadczeniami, 
osobistymi kompleksami lub pewnymi uprzedzeniami. Rodzice często upatrują 
potrzebę realizacji edukacji seksualnej w szkole, ponieważ nie otrzymali właści-
wej wiedzy dotyczącej intymności, którą mogliby przekazać swoim dzieciom. 
Mają wyraźne braki w  zakresie wiedzy na  temat rozwoju psychoseksualnego 
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i seksualności człowieka, mimo iż wskazują na dom rodzinny, który jest jed-
nym z głównych źródeł informacji o seksualności. Dla wielu rozmowy z dzieć-
mi o sprawach intymnych są trudne, szczególnie wtedy, gdy nie zostały prowa-
dzone od najmłodszych lat.

Wyniki badań potwierdzają, że należy wprowadzić powszechną i  rzetelną 
edukację seksualną od najwcześniejszych lat życia dziecka, aby uniknąć w póź-
niejszym jego życiu braku wiedzy w zakresie seksualności i umiejętności psy-
chospołecznych. Stanowią również silny argument w dyskusji dotyczącej dal-
szych działań w  tym obszarze oraz wskazują na  istotę szkoły, która powinna 
wyposażać ucznia w niezbędną wiedzę służącą do prawidłowego rozwoju psy-
choseksualnego.
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Sexual educatiOn aS a tutOring tOOl 
in SuppOrting emOtiOnal and HealtHy Sexual 

develOpment fOr primary ScHOOl 
cHildren and yOutH

Summary

The aim of undertaken research was to determine parents’ level of knowledge in regard 
to sexual and emotional development of their children as well as the parents’ general 

standing on the subject. According to the research results it is clear that parents are con-
scious about their great role in the sexual and emotional development of their children. Of-
ten, however, they do not feel ready and at ease to discuss the subject. Parents’ view is that 
including sexual education in primary school curriculum is a necessity, as they have not 
been educated themselves and, therefore, feel they lack the knowledge of what would be 
an adequate and professional way to deliver the right information on the subject. For many 
parents discussions about intimate details prove to be difficult, especially when the subject 
was absent during the younger age. The research results confirm that a general but adequate 
and professional sexual education needs to be present in children’s life from a very early age 
in order to prevent in children’s later life the lack of sexual knowledge, as well as to ensure 
their optimal psychosocial health, which is a state of mental, emotional, social, and spiritual 
wellbeing.

Keywords: sexual education, children, sexual development, sexual knowledge, wellbeing
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zdziSław BrOncel (1909–1998) 
– dziennikarz, literat, radiOwiec

Zdzisław Alfred Broncel urodził się jako syn Apolinarego i Ireny z d. Buko-
wieckiej 14 kwietnia 1909 roku w Warszawie1. Tu później ukończył Gim-

nazjum Męskie im. Stanisława Staszica, a następnie polonistykę na uniwersyte-

1 Biblioteka Polska Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego (POSK) w  Lon-
dynie, Archiwum Osobowe Emigracji Polskiej im. B. Jeżewskiego, kartote-
ka: Zdzisław Broncel, nekrologi: „Dziennik Polski i  Dziennik Żołnierza” (da-
lej: DPiDŻ), 11 XII 1998, nr 296, s. 7; 12 XII 1998, nr 297, dod. „Tydzień Polski” 
(dalej: TP), s. 15; 14 XII 1998, 298, s. 7; 15 XII 1998, nr 299, s. 7; 16 XII 1998, 
nr 300, s. 8; 21 XII 1998, nr 304, s. 7; 30 XII 1998, nr 311, s. 7; „Goniec Karpac-
ki”, 1999, nr 326, s. 98, „Wiadomości POSK”, 2000, nr 48, s. 63; rocznice: DPiDŻ, 
18 XII 1999, dod. TP, nr 51 (302), s. 23; 16 XII 2000, dod. TP nr 51 (600), s. 23; 
5 XII 2001, nr 291, s. 7; 4 XII 2002, nr 290, s. 7; 29–30 XI 2003, dod. TP nr 48, 
s. 23; tekst pożegnalny: A. Pospieszalski, Na śmierć Poety, DPiDŻ, 2 I 1999, dod. 
TP, nr 1, s. 10 (tekst przemówienia wygłoszonego na pogrzebie Zdzisława Bronc-
la w  imieniu Związku Pisarzy Polskich na  Obczyźnie); W. Klas, J. Tuszewski, 
Mała biografia Zdzisława Broncla i  jego portret radiowy w nagraniach Jerzego Tu-
szewskiego, w: The Hanna and Zdzislaw Broncel Charitable Trust – fundatorzy, powier-
nicy, beneficjenci, red. H. Taborska, E. Lewandowska-Tarasiuk, Londyn, 2016, s. 32; 
R. Wasiak-Taylor, Krytyka literacka i artystyczna Zdzisława Broncla w świetle ma-
teriałów prasowych, w: The Hanna and Zdzislaw Broncel Charitable Trust…, s. 63.
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cie i dziennikarstwo w Wyższej Szkole Dziennikarskiej. Jako poeta debiutował 
na  łamach „Iskier” (1928). Przez następną dekadę recenzował warszawskie 
przedstawienia teatralne. Redagował także pisma i  dodatki literackie. Swoje 
teksty publikował m.in. w „ABC”, „Wieczorze Warszawskim”, „Przeglądzie Po-
wszechnym” i  „Prosto z  Mostu”2. Tuż przed wybuchem wojny współredago-
wał „Wieczór Warszawski”, który mocno atakował hitlerowskie Niemcy, za co 
sam Broncel został nawet skazany (na wniosek ambasady niemieckiej) na wy-
rok w zawieszeniu.

Podczas kampanii wrześniowej – jak pisze Magdalena Górka – Nie dostał 
przydziału do wojska, gdyż nie widział na  jedno oko3. Ponieważ w Warszawie 
obawiał się aresztowania, udał się do Wilna. Tam pełnił funkcję dyrektora Te-
atru „Na Pohulance” i  rozpoczął współpracę z  Leopoldem Kielanowskim4. 
W czerwcu 1941 roku5 został wywieziony w  głąb Rosji – do  Swierdłowska6, 
skąd zwolniono go dopiero w 1942 roku. Irena Delmar pisała o tym okresie:

Po wybuchu wojny znalazł się w Wilnie, gdzie współpracował z Teatrem Polskim 
na Pohulance, aż do momentu aresztowania w czerwcu 1941 r. Wywieziony do ła-
gru, do rąbania drzewa w uralskich lasach, pisał dla swoich współtowarzyszy niedoli 
– z braku papieru na korze brzozowej wydrapywał strofy nowych wierszy. Zwolniony 
w 1942 r. dołączył do Armii Generała Andersa i przeszedł cały jej szlak jako szerego-
wiec – kanonier7.

Wraz z Armią gen. Andersa dotarł na Bliski Wschód i brał udział w kampa-
nii afrykańskiej (walczył pod El Alamein). Wtedy znalazł posadę w Centrum 
Informacji Rządu RP i w radiu. W latach 1943–1946 publikował w dwutygo-
dniku polityczno-literackim „W Drodze”. Współpracował zatem z  Wiktorem 
Weintraubem, jego redaktorem naczelnym, a następnie, w ostatnim roku woj-
ny sam przejął redakcję periodyku. Ukazywały się tam teksty m.in. Władysława 
Broniewskiego, Jana Lechonia, Teodora Parnickiego i Kazimierza Wierzyńskie-

2 L. Bobka, Bobkowy alfabet emigracyjny [nr] 18, DPiDŻ, 6 V 2005, nr 89, s. 13.
3 M. Górka, Hanna Broncel – założycielka Fundacji Hanna and Zdzislaw Broncel Char-

itable Trust, w: The Hanna and Zdzislaw Broncel Charitable Trust…, s. 24. Autorka 
powołuje się na rękopis wspomnień siostrzenicy Hanny Broncel – M. Grudzień.

4 Zdzisław Alfred Broncel, w: Dopóki jest „Dziennik” – jestem…, red. K. Bzowska, Lon-
dyn, 2000, s. 321.

5 W. Klas, J. Tuszewski, Mała biografia…, s. 40; M. Górka, Hanna Broncel…, s. 24.
6 Zdzisław Alfred Broncel, w: Dopóki jest „Dziennik”…, s. 321.
7 I. Delmar, Spektakl Ballady Dokumentalnej: Zdzisław Broncel. Człowiek dwóch epok, 

DPiDŻ, 30 IX 1999, nr 234, s. 5; W. Klas, J. Tuszewski, Mała biografia…, s. 40.
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go. Broncel publikował także na jego łamach wiersze8, artykuły polityczne9, re-
cenzje teatralne10, muzyczne11, filmowe12 i literackie13, zachowane zresztą w jego 

8 Z. Broncel, Srebrne i czarne [oraz] Burza, „W Drodze”, 1943, nr 2, s. [1]; tenże, Sonety 
uralskie, „W Drodze”, 1943, nr 5, s. 4–5 (złożone z ośmiu części); tenże, Na śmierć ge-
nerała, „W Drodze”, 1943, nr 8, s. 4–5; tenże, Litania Loretańska do najświętszej Ma-
rii Panny, „W Drodze”, 1943, nr 16, s. 6–7, [cz. II] 1943, nr 17, s. 6–7; tenże, Wiersz, 
„W Drodze”, 1944, nr 1(19), s. 2; tenże, Habdank, „W Drodze”, 1945, nr 11 (53), s. [1]; 
tenże, Jerozolima, „W Drodze”, 1945, nr 12 (54), s. 5.

9 Por. również przypis do pseudonimu zb.; Z. Broncel, Proces przeciw Polsce, „W Dro-
dze”, 1945, nr 11 (53), s. [1], 4–5; tenże, Gdy ideał sięgnął bruku…, „W Drodze”, 1945, 
nr 14 (56), s. [1], 8.

10 Z. Broncel, Poza wszelką granicą: premiera teatralna w Tel-Avivie, „W Drodze”, 1943, 
nr 14, s. 12 (o sztuce Na granicy wystawionej przez Polski Teatr na Uchodźctwie); 
tenże, „Damy i huzary”: premiera Teatru Dramatycznego A.P.W., „W Drodze”, 1943, 
nr 15, s. 12; tenże, Od brygady do armii. O polski teatr dla żołnierza, „W Drodze”, 
1944, nr 3 (21) s. 8; tenże, Paszkwil Fredry (Z teatru), „W Drodze”, 1944, nr 22 (40), 
s. 10 (o sztuce Pan Jowialski Aleksandra Fredry granej przez Teatr Szkolny w Jerozo-
limie); tenże, Czwarte nieporozumienie (Z teatru), „W Drodze”, 1945, nr 5 (47) s. 8 
(o wystawieniu przez Polski Teatr Szkolny Balladyny Juliusza Słowackiego).

11 Z. Broncel, Premiera palestyńska: VII Symfonii Dymitra Szostakowicza, „W Drodze”, 
1944, nr 1 (19), s. 15.

12 Z. Broncel, Od Bylin do Stalingradu, „W Drodze”, 1943, nr 6, s. 6; tenże, Malarstwo ru-
chome? Na marginesie „Fantazji” Walta Disney’a, „W Drodze”, 1943, nr 13, s. 8; tenże, 
Wielki niemowa. Charlie Chaplin na tle rozwoju filmu, „W Drodze”, 1944, nr 4 (22) s. 
6–7; tenże, Filmy wojenne i fantazje polityczne, „W Drodze”, 1944, nr 6 (24), s. 11; ten-
że, Głos ekranu, „W Drodze”, 1944, nr 7 (25), s. 9.

13 Z. Broncel, Z ducha Piłsudskiego: wiersze Wierzyńskiego na emigracji, „W Drodze”, 
1943, nr 8, s. 6 (o tomiku Kazimierza Wierzyńskiego Ziemia-Wilczyca, wydane-
go w Londynie w 1941 r.); tenże, Dyliżans wojenny, „W Drodze”, 1943, nr 10, s. 11 
(o książce Marii Kuncewiczowej Klucze, wydanej w  Londynie w  1943 r.); tenże, 
Ucieczka z więzienia: o „Faustynie” Obertyńskiej, „W Drodze”, 1943, nr 11, s. 8 (o bio-
grafii Beaty Obertyńskiej pt. Faustyna, wydanej w Jerozolimie w 1943 r.); tenże, Kom-
pleksy tęsknoty, „W Drodze”, 1944, nr 3 (21), s. 11 (o publikacji Jadwigi Czechowicz 
Pozwól mi wrócić, Rosja 1940 – Palestyna 1943, wydanej w Jerozolimie w 1943 r.); 
tenże, Trzecia bitwa polska, „W Drodze”, 1943, nr 12, s. 4 (o książce Arkadego Fiedle-
ra Dywizjon 303, wydanej w Londynie w 1942 r.); tenże, Żołnierz – pacyfista, „W Dro-
dze”, 1944, nr 6 (24) s. 9 (o książce Tadeusza Sawickiego Zwrotnik wilkołaka, wydanej 
w Jerozolimie w 1943 r.); tenże, Polski stan służby, „W Drodze”, 1944, nr 8 (26), s. 10 
(o tytule Walczymy Ksawerego Pruszyńskiego, wydanym w Jerozolimie w 1943 r.); 
tenże, Droga wiodła przez Irak, „W Drodze”, 1944, nr 10 (28), s. 9 (o książkach wyda-
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archiwum z adnotacją: „zabezpieczyć, spisać, możliwość wydania”14. Mirosław 
A. Supruniuk zwrócił uwagę na wypowiedź Broncla, w której przedstawiał on 
Palestynę (wiosną 1944 roku) jako najważniejsze na emigracji centrum druków 
polskich15. Sam periodyk prowadzony przez Broncla bardzo często informował 
o nowościach wydawniczych16.

Także w Jerozolimie wydał poeta swój tom pt. Łaska nocy17. Wieczór autor-
ski mu poświęcony odbył się 30 stycznia 1944 roku, a do udziału zachęcała woj-
skowa prasa:

nych w Tel-Avivie w 1943 r. – Lucjana Paffa Jutro odwet, Artura Międzyrzeckiego Na-
miot z Kanady i Stefana Legeżyńskiego Sydria); tenże, Między wrześniem a Monte Cas-
sino, „W Drodze”, 1944, nr 12 (30), s. 9 (o poezji wojennej); tenże, Sto książek polskich 
dla młodzieży, dla żołnierza i dla wszystkich, „W Drodze”, 1944, nr 14 (32) s. 4–5; tenże, 
Sens śmierci, „W Drodze”, 1944, nr 17 (35) s. 4–5 (o książce Ksawerego Pruszyńskie-
go Droga wiodła przez Narvik, wydanej w Londynie u Kolina); tenże, Poezja karpacka, 
„W Drodze”, 1944, nr 18 (36) s. 4; tenże, Sielskie, ale nie anielskie, „W Drodze”, 1944, 
nr 19 (37), s. [1]–2 (o książce zbiorowej Kraj lat dziecinnych, wydanej u Kolina w 1943 
r.); tenże, „Czarna brygada”, „W Drodze”, 1944, nr 21(39) s. 6–7 (o publikacji w dwóch 
częściach F.S. Kurcza The Black Brigade, wydanej w Harrow w 1943 r. przez Atlan-
tis Publishers); tenże, Yankes w krainie czarów, „W Drodze”, 1945, nr 4 (46), s. [1]–2 
(o książce Josepha E. Daviesa Mission to Moscow, wydanej w Nowym Jorku przez Gar-
den City Pub. Co), cz. II: 1945, nr 5 (47) s. 2, 6; tenże, Raport Warszawy, „W Drodze”, 
1946, nr 3 (65) s. 4–5, 7 (o planowanej publikacji książkowej Jana Karskiego Story of 
a Secret State, ukazującej się ówcześnie w jerozolimskiej „Gazecie Polskiej”).

14 Archiwum Emigracji w  Toruniu (dalej: AE Toruń), Archiwum Zdzisława Bronc-
la, pudło z wycinkami prasowymi „Pisane w Jerozolimie »W Drodze«”. Pozycje bi-
bliograficzne Broncla drukowane w periodyku „W Drodze” zostały wzięte z autopsji 
przeglądania gazety, a nie z toruńskiej jednostki archiwalnej.

15 M. A. Supruniuk, Nauka polska na Bliskim i Środkowym Wschodzie w latach 1942–
1949. Część 1: Persja, „Opuscula Musealia”, 2014, t. 22, s. 50 i przyp. 31 na s. 51, gdzie 
powołuje się na cytat: Z. Broncel, Sto polskich książek dla młodzieży, dla żołnierza 
i dla wszystkich, „W Drodze”, 1944, nr 14 (32), s. 4.

16 „W Drodze. Dwutygodnik polityczny i literacki”, 1943–1946.
17 Z. Broncel, Łaska nocy. Poezje, Jerozolima, Wydawnictwo „W Drodze”, [1943], (okład-

kę projektował Z. Kowalewski); Rocznik bibliograficzny druków w języku polskim oraz 
w językach obcych o Polsce wydanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, t. III: 
1.I.1943–31.XII.1943, oprac. T. Sawicki, Edynburg – Londyn, 1944, s. 180, poz. 1601; 
M. A. Supruniuk, Litania za poetę: Zdzisław Broncel (1909–1998), „Archiwum Emi-
gracji. Studia – szkice – dokumenty”, 1999, z. 2, s. 201; W. Klas, J. Tuszewski, Mała 
biografia…, s. 41.
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Wieczór autorski Zdz[isława] Broncla
W niedzielę, dnia 30 I [1944], o godzinie 17, w sali koncertowej Eweliny de Rot-

schild (Prophets str[eet]) odbędzie się wieczór autorski Zdzisława Broncla z  ła-
skawym współudziałem Fr[yderyka] Portnoja (recit[al] fortepianowy), Hele-
ny Kitajewicz (śpiew i recytacje), Jadw[igi] Domańskiej (recytacje) oraz Melchiora 
Wańkowicza (słowo wstępne). W programie m.in. „Wielki Polonez Es-dur” i „Ballada 
G-moll” Fr[yderyka] Chopina, „Preludium” K[arola] Szymanowskiego oraz ballada 
na głos i fortepian „Kołysanka wojenna” (Broncel-Leo) oraz wiersze: „Pożegnanie”, 
„Na śmierć generała”, cykl „Sonetów uralskich”, cykl „Noce” i nowe wiersze jerozo-
limskie18.

Broncel przywiązywał szczególną wagę do recenzji swojej twórczości. Do dzi-
siaj zachował się w jego archiwum maszynopis z opiniami i fragmentami recen-
zji Łaski nocy pióra Jana Bielatowicza, Mariana Góreckiego, Melchiora Wańko-
wicza i Wiktora Weintrauba19.

Tematyka obozowa, jako przejaw literackiego samooczyszczenia, pojawia się 
chociażby w jego wierszu zatytułowanym W ciasnej nawie baraku:

W ciasnej nawie baraku, w katakumbach mroku,
Nikła świeczka otwiera niebieskie podwoje –
I Bóg zstępuje w tajgę przez zbrojne konwoje,
Kolczastym drutem tocząc krew z swojego boku […]20.

Były sowiecki więzień musiał zatem znaleźć ujście w słowie pisanym. Kon-
frontacja z przeszłością skutkowała pojawieniem się w jego twórczości lite-

rackiej motywów obozowych.
Do Londynu Broncel przyjechał dwa lata po wojnie, razem z II Korpusem. 

Na początku zamieszkał w Domu Pisarza przy Finchley Road. Zamieszkiwa-
ło tam wówczas wielu wybitnych intelektualistów emigracji (m.in.: Krystyna 
i Czesław Bednarczykowie, Jan Bielatowicz, Adam i Lidia Ciołkoszowie, Sta-
nisław Gliwa, Gustaw i  Krystyna Herling-Grudzińscy oraz Tadeusz Nowa-
kowski), którzy gościli także ludzi pióra z kraju – Marię Dąbrowską czy Jacka 

18 „Dziennik Żołnierza APW. Polska prasa obozowa”, 1944, nr 115, „Dodatek Literac-
ko-Naukowy do nr 115 z dnia 28 I 1944”, s. [3].

19 AE Toruń, Archiwum Zdzisława Broncla, pudło z  teczką „Wiersze”, [7] Załącznik 
przesyła Zdzisław Broncel, 30 Abinger R[oa]d, Bedford Park […], k. 1–2, mps.

20 Wigilia Żołnierzy, Wydawnictwo X. Biskupa polowego, rysunki i linoleoryty T. Ter-
lecki, oprac. w Instytucie NMP Zwycięskiej Marianum, Jerozolima, Sekcja Wydawni-
cza APW, 1944, s. 22.
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Woźniakowskiego21. Tam też Broncel napisał piąty akt Grzechu Stefana Żerom-
skiego, wystawianego potem w Londynie (1951)22. Zawarte w tym okresie przy-
jaźnie pisarz wykorzystywał w późniejszych latach. Gustaw Herling-Grudziń-
ski poprosił Mieczysława Grydzewskiego o zamieszczenie informacji o udziale 
Broncla w  podwieczorku literackim zorganizowanym przez The Young Me-
n’s Christian Association (YMCA, 1951), bo – jak to określił – taka notatka 
[w „Wiadomościach”] pomoże mu w Ymce23. Sam Broncel chciał się zrewanżo-
wać Herlingowi recenzją Innego świata, która ostatecznie nigdy nie powstała24.

Kiedy Broncel 16 października 1954 roku otrzymał nagrodę Związku Pisa-
rzy Polskich na Obczyźnie, Józef Żywina pisał:

Dwie nagrody dla krytyków ustanowione z własnych funduszów przez Związek Pi-
sarzy przypadły: Zdzisławowi Bronclowi, krytykowi średniego pokolenia, i Wojcie-
chowi Gniatczyńskiemu, przedstawicielowi pokolenia młodego […]. W przeciwień-
stwie do niektórych innych zajmujących się krytyką Broncel w ocenie twórczości nie 
kieruje się emocjami, ale stara się stosować miary obiektywne, bez wpadania w ton 
połajanek, bez osobistych wycieczek. Będąc zwolennikiem pewnych kierunków poli-
tycznych, nie usiłuje, jak niestety zdarza się to coraz częściej u innych, naginać norm 
do poglądów swego otoczenia i nie godzi się z politycznym mecenatem nad twórczo-
ścią pisarską. W ocenie zwraca uwagę na literackość utworu, jego wartości obiektyw-
ne i ogólnoludzkie. Odznacza się przy tym postawą pełną odwagi i świadomości gło-
szonego przekonania.

Dalej tak przedstawił przebieg samej uroczystości:

O twórczości nagrodzonych mówili: Tymon Terlecki (o [Antonim] Bogusławskim), 
Herminia Naglerowa (o [Stefanie] Korbońskim) i Stanisław Stroński (o [Zdzisławie] 
Bronclu i [Wojciechu] Gniatczyńskim), po czym głos zabrali sami laureaci – Bogu-
sławski, który przekazał nagrodę na rzecz Domu Pisarza, dając początek fundacji 

21 J. Bielatowicz, U drzwi finczlejowskich, w: O Tadeuszu Sułkowskim, Londyn 1967, 
s. 103–115; por. G. Herling-Grudziński, Listy do redaktorów „Wiadomości”, oprac., 
wstępem i przyp. opatrzył M. A. Supruniuk, konsult. edytorska B. Dorosz, Toruń, 
2015, s. 83, przyp. 206.

22 „Własna wersja brakującego 5 aktu Grzechu Stefana Żeromskiego, granego w 1951 r. 
w Londynie w Teatrze Polskim ZASP”; M. A. Supruniuk, Litania za poetę…, s. 201.

23 [List nr] 86. G[ustaw] Herling-Grudziński do M[ieczysława] Grydzewskiego [przed 
7 I 1951], w: G. Herling-Grudziński, Listy do redaktorów…, s. 153–154 i przyp. 431 
na s. 155. Por. „Wiadomości”, 1951, nr 4 (252), s. 4.

24 [List nr] 164. G[ustaw] Herling-Grudziński do M[ieczysława] Grydzewskiego [9 XII 
1953], w: G. Herling-Grudziński, Listy do redaktorów…, s. 263 i przyp. 765 na s. 264.
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imienia Teresy, jego przedwcześnie zmarłej córki i Broncel, który dziękując za nagro-
dę, w krótkim rzucie omówił obecną sytuację piśmiennictwa polskiego. Wieczór zgro-
madził niezwykle liczne rzesze przyjaciół piśmiennictwa i w pewnej chwili zamienił 
się w spontaniczną manifestację obecnych, którzy serdecznie winszowali nagrodzo-
nym25.

Broncel najpierw związał się z Radiem Wolna Europa, a następnie – od 1952 
roku – z Polską Sekcją BBC26. Jego najbliższymi współpracownikami byli: 

Józef Opieński, Zbigniew Grabowski i Józef Zarański. Od 1956 roku (pod ps. 
Zygmunt Borowski) pisywał cotygodniowe komentarze społeczno-politycz-
ne, nadawane na antenie radia BBC. Była to odpowiedź na polskie wydarzenia 
1956 roku, Radio miało możliwość nadawania rozmów z ludźmi przyjeżdżają-
cymi z kraju: Oskarem Langem, Leszkiem Kołakowskim, Jerzym Zawieyskim 
czy Mieczysławem Rakowskim. Regularnie komentarze kulturalne pisywał tam 
także Czesław Miłosz27.

Broncel pracował dla BBC nieprzerwanie do 1971 roku, potem już tylko do-
rywczo, choć nie mniej intensywnie28. W 1974 roku Jerzy Tuszewski z Polskiego 
Radia przeprowadził wywiad z Bronclem. Stał on się później podstawą opowie-
ści o poecie oraz prezentacji fragmentów jego słuchowisk radiowych w Polskim 
Radiu29.

25 „Pamiętnik Literacki”, 1999, t. XXIV, s. 112; Archiwum Instytutu Literackiego w Pa-
ryżu (dalej: AIL Paryż), wycinki, sygn. 1954_2_107, J. Żywina, Laureaci, „Ostatnie 
Wiadomości”, dodatek tygodniowy, Niemcy, 14 XI 1954, nr 45 (302), s. 2 (omówienie 
decyzji walnego dorocznego zgromadzenia Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, 
dotyczącej przyznania nagród za twórczość pisarską za r. 1954), strona internetowa: 
Kulturaparyska.com/pl/historia/wycinek/43517.

26 K. Pszenicki, Tu mówi Londyn. Historia Sekcji Polskiej BBC, Warszawa, 2009, s. 91, 
186; M. A. Supruniuk, Litania za poetę…, s. 202; „Pamiętnik Literacki”, 1999, t. XXIV, 
s. 112. Pszenicki mówi o dwóch miesiącach pracy Z. Broncla w RWE przed odejściem 
do BBC. Polskie audycje w BBC były nadawane od 5 IX 1939 r. Por. Tu mówi Londyn, 
w: Angielski przez radio (English by radio). Kurs wstępny, część pierwsza. [Londyn] 
[1941?], s. [II].

27 W. Klas, J. Tuszewski, Mała biografia…, s. 42–43.
28 W. Płazak, Zdzisław Broncel w BBC: własne drogi radiowca, w: The Hanna and Zdzi-

slaw Broncel Charitable Trust…, s. 53.
29 Jerzy Tuszewski, ur. 12 III 1931 r. w Chełmie Lubelskim, zm. 16 X 2016 r. w Lublinie, 

dziennikarz, reżyser radiowy i teatralny oraz dokumentalista. Współpracował z wie-
loma rozgłośniami europejskimi – w  Brukseli, Wiedniu, Helsinkach czy Rzymie. 
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Przez pewien czas Broncel pracował nad radiowymi adaptacjami (z ko-
mentarzem i  muzyką) dzieł Szekspira, aby dzięki temu móc przejść do  re-
alizacji własnych przedsięwzięć artystycznych – adaptacji teatralnych, słu-
chowisk, a  także muzyki elektronicznej30. Międzynarodowy sukces odniosły 
sztuki Broncla: o śpiewaczce angielskiej Joanne Sterlan, księciu Karolu Stuarcie 
(z matki Klementyny Sobieskiej) czy o znajomości Fryderyka Chopina z Jane 
Stirling („Wdowa po Chopinie”)31. Prowadził w radiu „Przegląd kulturalny”, pi-
sał słuchowiska radiowe, reżyserował słuchowiska dramatyczne32. Tak pisała 
o tym Krystyna Cywińska:

Był z niego kat reżyserski. Czarodziej głosów. Perfekcjonista do znudzenia. I wiel-
ki bajczarz. W subtelnej fantazji kumoterstwa z wielkimi tego świata ludźmi teatru 
i kina. […] Subtelny i kulturalny. I nigdy nie podnoszący głosu33.

Krzysztof Pszenicki wspominał:

Zdzisław Broncel słynął z poprawiania tekstów, do czego używał wielokolorowych 
ołówków – i czasem miał trudności z odczytaniem kolejnych pokładów własnych gry-

Prezentował w Polskim Radiu słuchowisko radiowe Zdzisława Broncla pt. „Wdowa 
po Chopinie”, a  także zrealizował o emigracyjnym radiowcu, literacie i  redaktorze 
wieczór literacki pod tytułem „Zdzisław Broncel – poeta, publicysta i reżyser Radia 
BBC”. Słuchowisko powstało w Studiu Form Dokumentalnych Programu 2 Polskie-
go Radia, a jego premiera odbyła się 16 V 1999 r.; I. Delmar, Spektakl Ballady Do-
kumentalnej…, s. 5; taż, Zdzisław Broncel. Człowiek dwóch epok, TP, 2 X 1999, nr 40 
(236), s. 19; Archiwum Jerzego Tuszewskiego, [płyta CD] „Wdowa po Chopinie”, słu-
chowisko dokumentalne, autor i reżyser: Zdzisław Broncel, prod. Sekcja Polska BBC, 
1974, narrator: głos autora; t = 49' 15", kopia 11 V 2014 r., w zbiorach autora artyku-
łu; Archiwum Jerzego Tuszewskiego, [płyta CD] Wieczór literacki „Zdzisław Broncel 
– poeta, publicysta i reżyser Radia BBC”, Radiowa Suita Pamięci, autor i reżyser Je-
rzy Tuszewski, Studio Form Dokumentalnych Programu 2 Polskiego Radia, premiera 
16 V 1999 r., t = 60' 18", kopia 11 V 2014 r., w zbiorach autora artykułu. Por. J. Tu-
szewski, Ballada dokumentalna o Zdzisławie Bronclu, wywiad z autorem spektaklu 
dokumentalnego poświęconego pisarzowi, rozm. R. Wasiak-Taylor, DPiDŻ, 25 X 
1999, nr 255, s. 4. [Nekrolog] Jerzy Grzegorz Tuszewski, „Pamiętnik Literacki”, Lon-
dyn, 2016, t. LII, s. 226.

30 W. Klas, J. Tuszewski, Mała biografia…, s. 43.
31 W. Klas, J. Tuszewski, Mała biografia…, s. 48–52. Napisał sztuki: „Wnuki Sobieskie-

go”, „Trzej królowie” i „The Eagle and the Lion”.
32 K. Pszenicki, Tu mówi Londyn…, s. 105, 108, 125, 137.
33 K. Cywińska, Echo, TP, 9 X 1999, nr 41 (242), s. 24.
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zmołów. Raz tak się „zacukał”, że zawiadujący audycją Jan Krok-Paszkowski kazał 
wyłączyć studio, z reżyserki zapowiedział następną pozycję z taśmy, po czym spokoj-
nym krokiem wszedł do studia, podniósł Broncla wraz z krzesłem, wyniósł na kory-
tarz, zasiadł przed mikrofonem, i w odpowiednim momencie gestem polecił je ponow-
nie włączyć34.

Po oddaniu do użytku teatru w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym 
w Londynie na początku lat 80. Broncel zaangażował się w działalność teatralną 
POSK-u. Ze sztuk tam wystawianych pisał recenzje35. Józef Bujnowski oceniał 
recenzje poetyckie Broncla:

Broncel, nim przeniósł się raczej na grunt krytyki filmowej i teatralnej, o poezji pi-
sał niemało […]. Jego recenzje są jednak mniej wyznawcze, więcej w nich materiału 
analitycznego i sprawozdawczego, a stąd i więcej obiektywizmu36.

Lesław Bobka z kolei uważał jego recenzje teatralne za niekomunikatywne:

Jeśli chodzi o  sprawy związane z  teatrem – był chodzącą encyklopedią. Niestety 
ilość wiedzy nie zawsze przechodzi w jakość literacką. Pisywał zbyt długo i nudnie – 
podobnie jak Terlecki, Wohnout czy Garliński. Ze względu na swoją objętość – w sen-
sie ilości zużytego atramentu i papieru – Jego recenzje były niestrawne. Przeględzo-
ne. Broncel i ja – olbrzymia różnica wieku i temperamentów. Tolerowaliśmy się. Ale 
– muszę przyznać – ceniłem Go za wiedzę i erudycję37.

Marek Pytasz zwrócił uwagę na krytykę Broncla młodych twórców skupio-
nych wokół „Kontynentów”38. Broncel interesował się również filmem i to jesz-
cze w czasach warszawskich. W Londynie zajmował się więc także krytyką fil-
mową39. Recenzował również twórczość pamiętnikarską40.

34 K. Pszenicki, Tu mówi Londyn…, s. 109.
35 Igraszki intelektualne [program]. [Londyn, 1977], w ramach Czwartku w POSK-u. 

Recenzje publikował w różnych periodykach. Por. bibliografia do artykułu.
36 J. Bujnowski, Esej, szkic literacki i krytyka artystyczna w literaturze polskiej na obczyź-

nie 1940–1960, Londyn, 1964, s. 353.
37 L. Bobka, Bobkowy alfabet…, s. 13.
38 M. Pytasz, „Wiadomości”, „Kontynenty”, „Oficyna Poetów”. Kilka notatek z  dziejów 

życia literackiego na obczyźnie, w: „Wiadomości” i okolice. Szkice i wspomnienia, red. 
M. A. Supruniuk, Toruń, 1996, t. 2, s. 63.

39 R. Wasiak-Taylor, Krytyka literacka…, s. 77–78. Tamże więcej na ten temat.
40 Z. Broncel, Przez góry i pustynie. „Wiadomości”, 1956, nr 29, s. 4 o książce Zbigniewa 

Rawicza The long walk (1956, Constable) – por. J. Skrzypek, Bibliografia pamiętników 
polskich do 1964 r., Wrocław i in., 1976, s. 323.
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Dzień przed śmiercią autora (7 grudnia 1998 roku w Londynie41) ukazał 
się tom poezji Wiersze dawne i nowe42. Ciekawie opisała jego twórczość po-
etycką Ewa Lewandowska-Tarasiuk: Poezja Zdzisława Broncla to także świat 
przeżyć intymnych, erotycznego szaleństwa zespolonego z doświadczeniem po-
etyckich światów43. Początek poematu Arbor mistica, poświęconego Panufni-
kowi, został ukończony w takim stopniu, że mógł wejść do jego drugiego to-
miku poetyckiego Wiersze dawne i nowe44. Sonety uralskie z pierwszego tomu 
poetyckiego Łaska nocy zostały przetłumaczone na jidysz, hebrajski i rosyjski. 
Poemat Litania doczekał się tłumaczenia na język włoski. Ponadto przetłuma-
czył Lament drzewa Krzyża św. Anonimowy poemat anglosaski z VII–VIII w. 
czy anonimowy Sen o drzewie Męki Pańskiej45. Światowy Komitet YMCA wy-
dał dwie książki Broncla o szkolnictwie: Nowoczesne metody nauczania języ-
ków nowożytnych (Londyn, 1951) i Żywe słowo w pracy oświatowej (Londyn, 
1951). Na zlecenie YMCA Broncel napisał też sztukę „My wszyscy z niego”, 
którą wystawiano w latach 50. w Londynie. Inna jego sztuka „Basso Profon-
do” cieszyła się uznaniem w Stanach Zjednoczonych46. W toruńskim Archi-
wum Emigracji znajdują się maszynopisy słuchowisk: „Polonez”, „Ucieczka 
do Egiptu”, „W imieniu króla” oraz „Wół i osioł”47.

41 Por. przyp. 1.
42 Z. Broncel, Wiersze dawne i nowe, układ graficzny i rysunki D. Laskowska, Londyn, 

1998; recenzja: A. Czyżowski, Wiersze Zdzisława Broncla, DPiDŻ, 18 V 1999, nr 
118, s. 4.

43 E. Lewandowska-Tarasiuk, „Zostanie po  mnie szelest kart…” – o  poezji Zdzisława 
Broncla, w: The Hanna and Zdzislaw Broncel Charitable Trust…, s. 90.

44 AE Toruń, Archiwum Zdzisława Broncla, pudło z teczką „Wiersze”, [1] muzyka. Tam-
że zeszyt [6] wierszy ręcznie pisanych, które nie weszły do tomiku.

45 AE Toruń, Archiwum Zdzisława Broncla, pudło z teczką „Wiersze”, [8] Maszynopis 
Lamentu, [9] Maszynopis tłumaczenia Snu oraz jego wycinek prasowy z „Gazety Nie-
dzielnej” z 29 IV 1984 r., nr 18 (1865), s. 5–6.

46 B. Klimaszewski, E. R. Nowakowska, W. Wyskiel, Mały słownik pisarzy polskich 
na obczyźnie 1939–1980, Warszawa, 1992, s. 48.

47 M. A. Supruniuk, Litania za  poetę…, s. 202; Inwentarz Archiwum „Wiadomości” 
(1946–1981) oraz archiwów „Wiadomości Polskich, Politycznych i Literackich” (1940–
1944), Nagrody „Wiadomości” (1958–1990) i  Mieczysława Grydzewskiego (1939–
1971), oprac. M. A. Supruniuk, A. Jadowska, M. Karpińska, wstęp M. A. Supruniuk, 
Toruń, 2006, s. 31–32.
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Po wojnie Broncel publikował w wielu periodykach48, używając pseudoni-
mów i akronimów: Żeglarz, (b), Z.B. Poeta, ZAB49, najprawdopodobniej używał 
również Zb i zb.50. Z kolei pod własnym nazwiskiem ogłaszał teksty w „Porad-
niku Świetlicowym”51: literackie (w tym sztuki i słuchowiska)52, z serii Wędrówki 

48 M.in. w: „ABC”, „Wieczorze Warszawskim”, „Przeglądzie Powszechnym”, „Iskrach”, 
„Prosto z mostu”, „Kurierze Wileńskim”, „W Drodze”, „Dzienniku Żołnierza APW”, 
„Kurierze Polskim w Bagdadzie”, „Gazecie Polskiej w Jerozolimie”, „Tygodniku Ka-
tolickim”, „Poradniku Świetliczanek”, „Przy Kierownicy w Italii”, „Gazecie Polskiej”, 
„Gońcu Karpackim”, „Coraz Wyżej”, „Kurierze Wileńskim”, „Junaku”, „Irydionie”, 
„Ku Wolnej Polsce”, „Kulturze”, „Kronice”, „Orle Białym”, „Ostatnich Wiadomo-
ściach”, „Prądzie”, „Tygodniu Polskim”, „Wiadomościach”, „Życiu Teatru”, „Poezji”, 
„Kierunkach”, „Archiwum Emigracji”, „Biuletynie Literackim”, „Głosie Polskim” (Bu-
enos Aires), „Poradniku Kulturalno-Oświatowym”, ”Przeglądzie Artystyczno-Lite-
rackim”. Por.: Polska Bibliografia Literacka, strona internetowa: Pbl.ibl.poznan.pl; B. 
Klimaszewski, E. R. Nowakowska, W. Wyskiel, Mały słownik…, s. 48; L. Bobka, Bob-
kowy alfabet…, s. 13; I. Delmar, Zdzisław Broncel. Człowiek…, s. 19; M. A. Supruniuk, 
Litania za poetę…, s. 202.

49 B. Klimaszewski, E. R. Nowakowska, W. Wyskiel, Mały słownik…, s. 47.
50 zb. [Zdzisław Broncel?], „Płynie piosenka” w  Jerozolimie: występ Teatru Polowego, 

„W Drodze”, 1943, nr 10, s. 10; zb. [Zdzisław Broncel?], Manifestacja poezji żołnier-
skiej, „W Drodze”, 1943, nr 14, s. 12; Zb [Zdzisław Broncel?], Ostatnie premiery zespo-
łów wojskowych, „W Drodze”, 1944, nr 1 (19) s. 7; zb. [Zdzisław Broncel?], W przeded-
niu San Francisco: przegląd polityczny, „W Drodze”, 1945, nr 6 (48) s. 8; zb. [Zdzisław 
Broncel?], Berlin i San Francisco: przegląd polityczny, „W Drodze”, 1945, nr 7 (49), 
s. 7; zb. [Zdzisław Broncel?], Przegląd polityczny, „W Drodze”, 1945, nr 8 (50), s. 7; zb. 
[Zdzisław Broncel?], Walka o pokój: przegląd polityczny, „W Drodze”, 1945, nr 9 (51) 
s. 7; zb. [Zdzisław Broncel?], Pax Sovietica, „W Drodze”, 1945, nr 12 (54) s. [1], 6; zb. 
[Zdzisław Broncel?], Zwycięstwo Labour Party, „W Drodze”, 1945, nr 13 (55), s. [1], 8.

51 Właściwie „Poradnik dla Pracowników Świetlic Żołnierskich”, wydawany: nr 1 (1941) 
– nr 212 (1959), od nr 65 (1946) jako „Poradnik Świetlicowy”, od nr 125 (1951) jako 
„Poradnik Kulturalno-Oświatowy”.

52 Z. Broncel, Litania Loretańska do Najświętszej Marii Panny (fragmenty), „Poradnik 
Świetlicowy”, 1944, nr 46, s. 98; tenże, Matka i syn. Wspomnienie o Stefanie Żerom-
skim w  pięćdziesiątą rocznicę wydania „Syzyfowych prac”, „Poradnik Świetlicowy”, 
1948, nr 90, s. 9–16; tenże, My wszyscy z niego: słuchowisko w 150. rocznicę urodzin 
Adama Mickiewicza, „Poradnik Świetlicowy”, 1948, nr 98/99, s. 20–27. O Bertoldzie 
Brechcie opowiadał przypadkowo poznanemu Florianowi Śmiei na statku płynącym 
z Francji do Anglii; por. F. Śmieja, Wiadomości: 1956, „Głos Polski”, Toronto, 6 IV 
1989, nr 14, s. 12–13 (Broncel na s. 13); F. Śmieja, „Wiadomości” 1956, w: „Wiadomo-
ści” i okolice. Szkice i wspomnienia, red. M. A. Supruniuk, Toruń, 1995, s. 222.
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po Anglii53, omawiające tematykę filmową54, dziennikarską55. Pisał do „Dzienni-
ka Polskiego i Dziennika Żołnierza”56 oraz „Tygodnia Polskiego”57, gdzie pro-
wadził stałą rubrykę zatytułowaną W Londynie58. Pod pseudonimem Zygmunt 
Borowski publikował recenzje poszczególnych odcinków brytyjskiego cyklu te-
lewizyjnego pt. Struggles for Poland59, który spotkał się także z szerokim odze-
wem krytycznym brytyjskiej Polonii60. Z kolei w  paryskiej „Kulturze” podej-

53 Z. Broncel, Kraj jabłecznika i czerwonej róży (Królestwo Mercia), „Poradnik Świetlico-
wy”, 1949, nr 107/108, s. 18–23.

54 Z. Broncel, Świetlica a kino, „Poradnik Świetlicowy”, 1948, nr 98/99, s. 5–11; tenże, 
Humanizm filmu włoskiego i nowe filmy anglosaskie, „Poradnik Świetlicowy”, 1950, 
nr 118, s. 15; tenże, Przegląd filmowy, „Poradnik Świetlicowy”, 1950, nr 120, s. 14–15, 
1950, nr 121/122, s. 25; tenże, Co przeczytać i co zobaczyć? Książka i film w roku 1951, 
„Poradnik Świetlicowy”, 1952, nr 137/138, s. 25–28.

55 Z. Broncel, Żywy dziennik, „Poradnik Świetlicowy”, 1948, nr 92, s. 3–6.
56 M.in.: Z. Broncel, O sztuce jubileuszy, DPiDŻ, 27 X 1993, nr 256, s. 6; tenże, Zaczaro-

wanie: polska prapremiera w teatrze, DPiDŻ, 4 XI 1993, nr 263, s. 4, 7 (o sztuce Ma-
riana Hemara „To, co najpiękniejsze”).

57 M.in.: Z. Broncel, „To, co najpiękniejsze” w  Teatrze POSK-u, TP, 23 X 1993, nr 43 
(253), s. 13; tenże, Recenzja bez premiery, TP, 23 IV 1994, nr 17 (97), s. 12–13.

58 Zdzisław Alfred Broncel, w: Dopóki jest „Dziennik”…, s. 321. M.in.: Urok i Manon, TP, 
18 VII 1987, nr 29 (169), s. 8 (o „Manon Lescaut” – operze granej w Convent Garden); 
Przemysł „dreszczowców”, TP, 11 IV 1987, nr 15 (86), s. 8 (o książkach); Diabeł w POSK-
-u, TP, 23 IV 1994, nr 17 (97), s. 10 (o premierze Teatru ZASP-u Igraszki z diabłem).

59 Maszynopisy tekstów w Archiwum Emigracji, Archiwum Zdzisława Broncla, pudło, 
m.in. z artykułami i maszynopisami. Niestety, daty w skryptach nie zawsze są zgodne 
z datami ich publikacji; Zygmunt Borowski [Zdzisław Broncel], Dramat polski w tele-
wizji brytyjskiej [(1)], TP, 27 VI 1987, nr 26 (151), s. 7, 11; tenże, Dramat polski w te-
lewizji brytyjskiej (2) „Zwodnicza jutrzenka…”, 4 VII 1987, nr 27 (157), s. 6, 12; tenże, 
Dramat polski w telewizji brytyjskiej (3) „Odrębny świat”, 11 VII 1987, nr 28 (163), s. 7, 
11; tenże, Dramat polski w T.V. brytyjskiej (4) „Dwie okupacje”, nr 29 (169), 18 VII, s. 7, 
11; tenże, Dramat polski w telewizji brytyjskiej (5) „Sąsiedzi i sojusznicy”, 25 VII 1987, 
nr 30 (175), s. 7, 10; tenże, Dramat polski w telewizji brytyjskiej (6) „Utopia i terror”, 
1 VIII 1987, nr 31 (181), s. 7, 10; tenże, Dramat polski w telewizji brytyjskiej (7) Entu-
zjazm i autokracja, 15 VIII 1987, nr 33 (193), s. 7, 10; tenże, Dramat polski w telewizji 
brytyjskiej (8) „Życie doczesne”, 22 VIII 1987, nr 34 (199), s. 7, 10; tenże, Dramat pol-
ski w telewizji brytyjskiej (9) Prawdziwa rewolucja, 29 VIII 1987, nr 35 (205), s. 7, 10.

60 N. Ascherson, Adiaturet altera pars (Listy do redakcji), DPiDŻ, 21 VII 1987, nr 171, 
s. 7; L. Ciołkoszowa, J. J. Zaleski, The Struggles for Poland (Listy do redakcji), DPiDŻ, 
15 VII 1987, nr 166, s. 7; zapowiedź programu „The right to reply” jako odpowiedź 
Polaków na cykl telewizyjny „The Struggles for Poland”, DPiDŻ, 7 VIII 1987, nr 186, 
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mował zagadnienia: filmowe, teatralne, muzyczne, pamiętnikarskie oraz tematy 
polityczne, np. o Związku Pisarzy i Związku Dziennikarzy w sprawie ogłasza-
nia w Polsce prac pisarzy emigracyjnych61. Publikował także w wydawnictwach 
zbiorowych62. Jeszcze podczas wojny, we Włoszech ukazały się jego wiersze Hel 
i Chleb w Polskiej Drodze63.

s. [1] i artykuł „Struggles for Poland”. Nasza odpowiedź w programie „Right to Reply”, 
DPiDŻ, 10 VIII 1987, nr 188, s. [1], 8; S. Horko, „Struggles for Poland – a Postscrip-
t”(Listy do redakcji), DPiDŻ, 20 VIII 1987, nr 197, s. 3; W. Kopytyński, Right to Reply 
– ciąg dalszy (Listy do redakcji), DPiDŻ, 8 IX 1987, nr 213, s. 3.

61 Z. Broncel, Spóźnieni i nieprzekonani, „Kultura”, 1958, nr 4 (126), s. 114–116; odpo-
wiedź na to W. T. Żegoty w artykule Drugi „szlachcic litewski” przenosi się na „zielo-
ną łąkę” – Saską Kępę?, „Polska Wierna”, Francja, 27 IV 1958, nr 16 (648), s. 5; por. 
AIL Paryż, Wycinki, sygn. 1958_1_161, strona internetowa: Kulturaparyska.com/pl/
historia/wycinek/41435; o filmie Tadeusza Chmielewskiego „Ewa chce spać” w ar-
tykule Ewa i  socjalizm, „Kultura”, 1959, nr 6 (140), s. 150–152; o występach Ireny 
Eichlerówny w „Profesji pani Warren” G. B. Shawa w Teatrze Polskim w Londynie 
w artykule Eichlerówna w Londynie, „Kultura”, 1958, nr 3 (125), s. 132–134; wspo-
mnienie o Jadwidze Czechowicz-Mieroszewskiej, zmarłej w Londynie 23 XI 1991 r. 
w Londynie w artykule Inka, „Kultura”, 1992, nr 4 (535), s. 117–118; polityczne: Pol-
ska „rewolucja październikowa”, „Kultura”, 1956, nr 12 (110), s. 19–28; Moskwa, Pekin 
i Europa, „Kultura”, 1957, nr 10 (120), s. 47–58.

62 Wigilia Żołnierzy… – tutaj wiersz W ciasnej nawie baraku; Antologia poezji polskiej 
(1939–1945), oprac. S. Lam, Paryż, 1945; Wiersze polskie wybrane. Antologia poezji 
od  „Bogurodzicy” do  chwili obecnej, oprac. M. Grydzewski. Londyn: Ministerstwo 
WRiOP, 1946, 2 wyd. 1948; Antologia polskiej poezji podziemnej 1939–1945, oprac. 
J. Szczawiej, Warszawa, 1957; Conrad żywy, oprac. W. Tarnawski, Londyn, 1957 – tu-
taj Pokusa nadczłowieka; Wyspiański żywy, oprac. H. Naglerowa, Londyn, 1957 – tu 
Święty upiór; Imię nam Polska, oprac. J. Szczawiej, Warszawa, 1958; Izrael w poezji 
polskiej. Antologia, oprac. J. Winczakiewicz, Paryż, 1958; Matka Boska w poezji pol-
skiej, oprac. M. Jasińska i in., Lublin, 1959; Na stu barykadach. Wiersze i pieśni walki 
nieznane lub zapomniane, Warszawa, 1971; Z lasu szła wolność, oprac. J. Wierzbicki, 
Warszawa, 1971; Z głębokości… Antologia polskiej modlitwy poetyckiej, oprac. A. Ja-
strzębski, A. Podsiad, Warszawa, 1974; Suplikacje czasu wojny. Antologia polskiej po-
ezji religijnej 1939–1945, oprac. J. Szczypka, Warszawa, 1983; Tola Korian: artystka 
słowa i pieśni, [red. K. Fejcher, rys. F. Topolski], Londyn, 1984. Por.: B. Klimaszewski, 
E. R. Nowakowska, W. Wyskiel, Mały słownik…, s. 47; Bibliography of books in Polish 
or relating to Poland published outside Poland since September 1st, 1939, compiled by 
J. Zabielska, „The Polish Library”, Vol. II: 1952–1957 and Supplements to 1939–1951 
(No. 1–4175), London, 1959, poz. 390, 2313, 3639, 3884.

63 Polska Droga 1939–1946, oprac. S. Kos, Italia [1946], s. 18 i nlb.
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W konkursie na szkic literacki zorganizowanym przez londyńskie „Wiado-
mości” otrzymał nagrodę, za dzieła krytyczne został uhonorowany przez Zwią-
zek Pisarzy Polskich na Obczyźnie, natomiast Związek Artystów Scen Polskich 
za  Granicą (ZASPzG) odznaczył Broncla dwukrotnie za  krytykę teatralną64, 
a Irena Delmar pisała:

Związek Artystów Scen Polskich za Granicą pragnie podziękować Panu redaktoro-
wi Zdzisławowi Broncllowi [sic!] za jego ogromny wkład do rozwoju kultury teatral-
nej. Jego zaangażowanie, serce i wiedza pozwalały teatrom otwierać kurtyny, a wi-
dzom – dzięki Jego artykułom odnaleźć istotne przesłanie65.

Związek przyznał mu też specjalny dyplom za zasługi teatralne:

DYPLOM
przyznany przez

Związek Artystów Scen Polskich za Granicą
Trwanie Narodowej Własności, jaką jest

Polski Teatr
poza granicami rodzinnego kraju, istnieć może tylko

dzięki tym, dla których być Polakiem jest najpiękniejszą
powinnością niezależną od miejsca na ziemi.

Dopiero tak pojęte budowanie tradycji
może zagwarantować naszym przyszłym pokoleniom

dobrobyt i uznanie w świecie.
Panu Redaktorowi

Zdzisławowi Bronclowi,
którego osoba wyraża właśnie tę patriotyczną postawę,

nadajemy godność Członka Honorowego
Związku Artystów Scen Polskich za Granicą

ustanowionego uchwałą Zarządu ZASP w dniu 29 grudnia 1997 roku66.

Zdzisław żonaty był z Hanną Kwiecińską, córką Franciszka i  Janiny (ur. 9 
stycznia 1912 roku w Warszawie, zm. 26 sierpnia 2004 roku w Londynie). 

Z Wilna została wywieziona do ZSRR. Wraz z Armią gen. Andersa przedostała 

64 Z.B. [Zdzisław Broncel] Zdzisław Broncel, w: Program Imprez Artystycznych Kongresu 
Kultury Polskiej na Obczyźnie, Londyn, sierpień 1995, s. [10].

65 Tamże.
66 AE Toruń, Archiwum Zdzisława Broncla, pudło z dyplomem (za szkłem i w ramce).
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się na Bliski Wschód, gdzie kontynuowała swoją przedwojenną pracę pedago-
giczną. Po wojnie zamieszkała wraz mężem w Londynie67.

Po jej śmierci powstała w Londynie fundacja ich imienia – The Hanna and 
Zdzislaw Broncel Charitable Trust68.

W Archiwum Emigracji w Toruniu mieści się archiwum Zdzisława Bronc-
la. Zawiera ono 13 pudeł archiwalnych: „Broncel sztuki słuchowiska” (1 szt.), 
„Broncel recenzje” (1 szt.), „Broncel Rubinstein – wywiad Polonez” (1 szt.), 
„Broncel recenzje przedstawień” (1 szt.), „Broncel taśmy” (5 szt.), „Broncel” 
(4 szt.)69. W ostatnich czterech pudłach: 1 PUDŁO: Dyplom przyznany przez 
ZASP, 2 PUDŁO: Teczka „Wiersze”, rękopisy, maszynopisy: [1] Muzyka, praca 
nad poematem „Arbor mistica” poświęconym Panufnikowi, [2] niewykończone 
poezje i ich fragmenty, [3] luźne notatki i fragmenty, pojedyncze zwroty, pomy-
sły poematów, [4] szkice wierszy, fragmenty, pomysły wierszy, [5] notatki, frag-
menty, zwroty, pomysły, [6] [zeszyt] wiersze pisane ręcznie, częściowo publiko-
wane w tomiku poezji Wiersze dawne i nowe, [7] wyjątki z recenzji Łaski nocy, 
[8] Maszynopis tłumaczenia Lament drzewa, [9] wycinek prasowy i maszynopis 
tłumaczenia Snu o drzewie, 3 PUDŁO: Pisane w Jerozolimie „W Drodze”. Za-
wiera wycinki prasowe i podział według typów recenzji, 4 PUDŁO: [1] koper-
ta z wycinkami „Ostatnich Wiadomości”, [2] kopertę z dwuczęściowym (cz. 1, 
s. 142–149 i cz. 2, s. [82]–87) artykułem The Polish Cinema dla „Survey” reda-
gowanego przez Leopolda Łabędzia i „The Art Quarterly” (Harvard), maszyno-
pisem w j. pol. i  j. ang., [3] koperta różnych artykułów, w tym rękopisy i ma-
szynopisy: NKWD, wiewiórki i… nasze dzieci70, Starość urodzie nie szkodzi71, 

67 Biblioteka Polska POSK w  Londynie, Archiwum Osobowe Emigracji Polskiej im. 
B. Jeżewskiego, Kartoteka: Hanna Broncel, zawiera wspomnienie: Zarząd SMO, 
Wspomnienie o śp. profesorce Hannie Broncel, DPiDŻ, 28 IX 2004, nr 234, s. 9 oraz 
nekrologi: DPiDŻ, 3 IX 2004, nr 213, s. 23 i TP, 4–5 IX 2004, nr 36, s. 23; M. Górka, 
Hanna Broncel…, s. 22–28.

68 Fundacja powstała w 2004 r. i ma już w założeniu ograniczony czas żywotności na 15 
lat; I. Pietroń, Kilka słów o Funduszu „The Hanna and Zdzislaw Broncel Charitable 
Trust”, w: The Hanna and Zdzislaw Broncel Charitable Trust…, s. 10–13; J. Pyłat, Fun-
dacja Hanny i Zdzislawa Bronclów – jej powstanie i działalność, w: tamże, s. 14–19.

69 Serdecznie dziękuję za życzliwość pracownikowi Archiwum Emigracji panu Konra-
dowi Turzyńskiemu. O Bronclu por.: P. Lisiewicz, Daj nam to szczęście, którym żyje 
robak, „Nowe Państwo”, 2017, nr 135, s. 22–27.

70 DPiDŻ, 3 XII 1993, nr 288, s. 4.
71 TP, 22 V 1993, nr 21 (121), s. 11 (o komedii Józefa Bielawskiego „Piękna Lucynda”, 

granej przez Teatr Nowy z Poznania w POSK-u).
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Spotkania, Muzy z buraczkami72, Lola – wspomnienie osobiste73, Młodość i forte-
pian74, 50 tysięcy życzeń75, materiał do listu p. [Ireny] Delmar (1993), artykuły 
Zmiany w teatrze (6.11.[19]93), Ciao Federico (15.1.[19]93), Dość patriotyzmu 
(19.10.[19]92), list Stanisława Frenkiela w  sprawie artykułu o  Gombrowiczu 
(Iwona, ks[iężniczka] Burgunda), [4] koperta wycinków prasowych „Palesty-
na, wybrane artykuły »W Drodze«”, [5] koperta materiałów – wycinków praso-
wych o Powstaniu Warszawskim (drukowane głównie w jerozolimskiej „Gaze-
cie Polskiej” i „W Drodze”), [6] Maszynopis owinięty pismem „Ost-Probleme” 
zatytułowany „Publicystyka”, [7] Plik maszynopisów: a) skryptów z nagrań, wy-
wiad w j. ang. z Jean Renoir, b) artykuł dla „Kultury” (11.4.[19]87) Londyn leży 
nad Wisłą76, c) „Tydzień Polski”, artykuły podpisane pseudonimem Zygmunt 
Borowski, związane z cyklem telewizyjnym „Struggles for Poland” – maszyno-
pisy 22.8.[19]87, 2.8.[19]87 [druk 1 sierpnia 1987], 16.8.[19]87 [druk 15 sierp-
nia 1987 r.], 25.7.[19]87, 8.7.[19]87, 11 lip[ca] [19]8777, maszynopisy recenzji 
w „Tygodniu Polskim” [19]87/[19]88, maszynopis „Struggles”, kopie wycinków 
prasowych z 18.7.[19]87, 25.7.[19]87, wycinek z „Ostatnich Wiadomości” 1957, 
nr 2 (420), 13 stycznia, maszynopis „Ze sceny do muzeum” (o Fryderyku Ash-
tonie) opublikowany pod pseudonimem Z.A.B. 8.10.[19]8878.

Wśród archiwaliów toruńskiego Archiwum znajduje się obfita koresponden-
cja Zdzisława Broncla do redakcji „Wiadomości79. Archiwum Instytutu Literac-
kiego w Paryżu posiada w swoim zbiorze korespondencję Zdzisława Broncla 
z Jerzym Giedroyciem80.

72 Pod pseudonimem Z.A.B., DPiDŻ, 7 III 1994, nr 56, s. 4 (o opłatku ZASPu).
73 TP, 29 I 1994, nr 5 (25), s. 12. 
74 I dalej podtytuł: Spotkanie z Moniką Konopko, DPiDŻ, 2 II 1994, nr 28, s. 6 (o jej kon-

certach).
75 Drukiem słownie: Pięćdziesiąt tysięcy życzeń. Rok pracy POSK-u, DPiDŻ, 18 I 1994, 

nr 15, s. 4.
76 „Kultura”, 1987, nr 6 (477), s. 114–120.
77 Por. Przypis odnośnie do cyklu Struggles for Poland. 
78 TP, 8 X 1988, nr 41 (240), s. 8.
79 M. A. Supruniuk, Litania za  poetę…, s. 202; Inwentarz Archiwum „Wiadomości” 

(1946–1981)…, s. 31–32, sygn. AEAW/XXIV Korespondencja redakcyjna „Wiado-
mości”, osoby: Broncel Zdzisław. Archiwum „Wiadomości” obejmuje osiem jedno-
stek archiwalnych korespondencji redakcyjnej ze Zdzisławem Bronclem. Łącznie za-
wiera 326 kart z lat 1945–1978.

80 M. Ptasińska, W cieniu Października. Listy Jerzy Giedroyć – Zdzisław Broncel, styczeń 
1958, (Archiwum „Kultury”), „Zeszyty Historyczne”, 2005, nr 151, s. 136–180 oraz ska-
ny listów na stronie internetowej Instytutu Literackiego: Kulturaparyska.com/pl/listy.
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zdziSław BrOncel (1909–1998) 
– literary and radiO jOurnaliSt, littérateur

Summary

The author of this article presents a short biography of Zdzisław Broncel (1909–1998), 
who was a journalist, an editor, a writer and a literary critic. The author presents also 

the wife of Zdzisław – Hanna Broncel (1912–2004) and founded The Hanna and Zdzislaw 
Broncel Trust when they passed away. Finally the last part of this article presents manu-
scripts sources for the Zdzisław Broncel biography.
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alicja H. moskalowa

Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Londyn

jerzy pietrkiewicz (peterkiewicz) 
i jegO wkład w literaturę angielSką

Poeta, pisarz, eseista, autor rozpraw z zakresu teorii literatury i historii lite-
ratury polskiej, tłumacz, autor słuchowisk dla radia BBC oraz kilku sztuk 

teatralnych, profesor literatury polskiej w  Szkole Języków Słowiańskich Uni-
wersytetu Londyńskiego, poliglota władający kilkoma językami europejskimi, 
a przy tym mówca doskonały.

Jak nietrudno zauważyć, lista kwalifikacji Jerzego Pietrkiewicza jest impo-
nująca, aczkolwiek można jeszcze do niej dodać to i owo, np. bajki, epigramaty, 
rysunki, bo także dobrze rysował. Dzisiaj jednak skupimy się na tym, co przy-
niosło mu sławę w Wielkiej Brytanii, a także w innych krajach posługujących 
się językiem angielskim.

Dla nas, czytelników jego powieści mieszkających w  Anglii, osiągnięcia 
Pietrkiewicza w  języku angielskim były szczególnie ważne. Wiedzieliśmy bo-
wiem, że w Anglii mało jest na rynku książek pisanych przez cudzoziemców czy 
choćby tłumaczonych z języków z tzw. Wschodniej Europy. Dowiedzieliśmy się 
przy okazji, że pisarz do 23. roku życia nie znał języka angielskiego.

Jerzy Michał Pietrkiewicz urodził się 29 września 1916 roku we wsi Fabian-
ki na ziemi dobrzyńskiej, a zmarł 26 października 2007 roku w Londynie. Jego 
ojciec był chłopem – światłym samoukiem1 – według określenia syna. Matka 

1 Strona internetowa: Peterkiewiczfoundation.com/pl/page/biography, dostęp: kwie-
cień 2016.
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Antonina z Politowskich pochodziła ze zubożałej rodziny szlacheckiej. Dziadek 
pisarza Józef nie umiał pisać, ale znał swoje miejsce w społeczeństwie, bo w zie-
mi dobrzyńskiej nie było pańszczyzny i chłop na zagrodzie czuł się równy panu. 
Swoich synów posyłał do szkoły. Ojciec Jerzego Pietrkiewicza był prawdopo-
dobnie jedynym chłopem w okolicy, który miał własna bibliotekę i to składają-
cą się z 400 oprawionych tomów.

Dumę chłopską i poczucie własnej godności wyniósł więc – przyszły poeta, 
pisarz, historyk literatury polskiej, krytyk i  tłumacz – już z  własnego domu, 
chociaż gdy był dzieckiem, na wsi posługiwał się gwarą dobrzyńską. Pierwszym 
jego osiągnięciem było opanowanie polskiego języka literackiego w  znanym 
gimnazjum im. Jana Długosza we Włocławku, gdzie zaczął już pisać wiersze. 
Po maturze studiował w Wyższej Szkole Dziennikarskiej w Warszawie i rów-
nocześnie uprawiał poezję. Zdążył nawet przed wybuchem II wojny światowej 
wydać trzy tomiki poetyckie: pierwszy to Wiersze o dzieciństwie (1935) – zade-
dykowany „Mieszkańcom wsi Fabianek”, Prowincja (1936) oraz Wiersze i po-
ematy (1938).

W latach 1935–1938 związany był z grupą poetów pochodzenia chłopskie-
go, tzw. autentystami, skupionymi wokół pisma „Okolica Poetów”, publikował 
swoje utwory do 1938 roku. Wtedy rozpoczął studia historyczne na Uniwersy-
tecie Warszawskim. Współpracował z tygodnikami: „Prosto z Mostu” i „Polska 
Zbrojna”.

Jako reporter „Polski Zbrojnej” znalazł się na  terenie Wołynia we  wrze-
śniu 1939 roku, w czasie, gdy wtargnęli tam Sowieci, a Warszawie już zagrażali 
Niemcy. Ratował się szybką ucieczką do Rumunii. Stamtąd poprzez Francję do-
stał się w połowie roku 1940 do Anglii. Miał 23 lata i nie znał języka angielskie-
go. Zatrzymał się w Londynie, intensywnie ucząc się języka Szekspira z myślą 
o dalszych studiach.

Udało mu się dostać niewielkie stypendium studenckie w znanym Uniwer-
sytecie St. Andrews w Szkocji na filologię angielską i niemiecką. Były to cięż-
kie lata, bo nie znał języka angielskiego dostatecznie, żeby zrozumieć wykłady, 
z kolegami też trudno było mu się porozumieć. Sypialnie były nieogrzewane, 
nocami zawinięty w koc i w rękawiczkach siedział przy stole, wkuwając angiel-
ski i ślęczał nad materiałami z programu nauczania na studiach. Wojna spra-
wiała, że porcje posiłków w stołówce uniwersyteckiej były mizerne, ponieważ 
żywność była na  kartki. Udało mu się jednak w  roku 1944 ukończyć studia 
i wrócić do Londynu. W 1947 roku uzyskał doktorat z anglistyki w King’s Col-
lege Uniwersytetu Londyńskiego – jako pierwszy Polak w historii tego zakła-
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du naukowego. A następnie przez 30 lat był wykładowcą, a potem profesorem 
i kierownikiem katedry w School of Slavonic and East European Studies Uni-
wersytetu Londyńskiego.

Równolegle pracował twórczo. Nadal uprawiał poezję i wydał kilka tomi-
ków oraz jedną powieść po polsku pod tytułem Po chłopsku (Londyn, 1941), 
którą rozpoczął w Polsce, a dokończył w Rumunii. W 1943 roku ukazał się jego 
pierwszy tom opowiadań w języku polskim.

Debiut w  języku angielskim miał nadzwyczaj udany. Firma wydawnicza 
William Heinemann zapoczątkowała jego książką, zatytułowaną The Knotted 
Cord (Sznur z węzłami, 1953)2, nową serię powieści młodych pisarzy, sprzeda-
waną po specjalnie niskiej cenie. Krytyk z „Times Literary Supplement” napisał: 
„The Knotted Cord” is a poet’s novel, the author of which is to be congratulated 
upon his treatment of the English language3.

Powieść Pietrkiewicza opowiada w całości o wydarzeniach rozgrywających 
się na polskiej wsi, widzianych oczami dziecka. Pisał o swoim wiejskim dzie-
ciństwie, o  swojej rodzinie i  o swojej ziemi dobrzyńskiej. Książka napisana 
była żywo, barwnym językiem, a  polskie imiona i  nazwiska zostały tak do-
brane, żeby angielski czytelnik mógł je wymówić, może nawet zapamiętać… 
Zreszta, bohaterowie tej angielskiej powieści i kolejnych, w których pisarz na-
wiązuje do  Polski, zawsze noszą nazwiska związane ze  wsią. Bohaterem był 
Bronek Oborowicz – alter ego pisarza. Autor ujął Anglików egzotyką regio-
nalnego folkloru, autentyzmem wspomnień oraz zapewne innością. Tematem 
wiodącym powieści jest obsesja dziecka, jego rozpaczliwe poczucie winy, że 
swoim przyjściem na świat przyczyniło się do przedwczesnej śmierci matki. 
Trzy lata wcześniej, w Piątym poemacie, napisanym w roku 1950, poeta miał 
podobne poczucie winy – Po raz pierwszy raniłem cię matko (mamo) 29 wrze-
śnia w południe4 – odnosząc się do daty swoich urodzin.

Dla badacza dorobku literackiego Jerzego Pietrkiewicza Sznur z  węzłami 
jest książką bardzo ważną, może najważniejszą ze wszystkich angielskich po-
wieści autora, gdyż wydaje się kluczem do osobowości pisarza, a także do jego 
poprzedniej i dalszej twórczości. Pomaga zrozumieć jego wcześniejsze utwory 
poetyckie i późniejsze wątki powieściowe, niektóre koncepcje twórcze, a także 
pewne obsesje. Weźmy dla przykładu wieś dobrzyńską, pojętą czy przedstawio-

2 J. Pietrkiewicz, The Knotted Cord, Heinemann, London, 1953.
3 J. Peterkiewicz, Trust the trees, „Times Literary Supplement”, 1971, nr 3622.
4 J. Pietrkiewicz, Piąty poemat, Instytut Literacki, Paryż, 1950.
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ną jako mit raju, ogrodu, czegoś zamkniętego i utraconego, jednak równocze-
śnie wiecznie żywego, przeobrażonego w archetyp zamkniętego ogrodu.

Sznur z  węzłami staje się metodą, zasadą strukturalną, w  której poeta łą-
czy pojęcia opozycyjne, a wśród nich: niebo – ziemia, życie – śmierć, brązo-
we – białe. Warto też zwrócić uwagę na to, że dwa polskie utwory – powieść Po 
chłopsku (napisana w 1939, wydana w 1941 roku) i Sami swoi (sztuka w trzech 
aktach, napisana w 1948 roku, której prapremiera w Polskim Teatrze Drama-
tycznym w Londynie, w reżyserii Leopolda Kielanowskiego, odbyła się 4 maja 
1949 roku i miała 70 przedstawień) – oraz ta pierwsza angielska powieść stano-
wią tryptyk wiejski, dobrzyński. Z tym, że Sznur z węzłami obfituje już podtek-
stami o znaczeniu i zasięgu uniwersalnym. Powieść ukazała się także w Ame-
ryce w roku 1953.

Zachęcony powodzeniem swej pierwszej książki, już w  rok później Pietr-
kiewicz wystąpił z następną powieścią, tym razem barokową: Loot and Loyalty 
(Grabież i wierność, Heinemann, Londyn, 1954). Jej akcja toczy się w począt-
kach wieku XVII, w okresie wojen między Polską a Moskwą. Jednym z głów-
nych bohaterów jest Szkot, Tobiasz Hume, postać historyczna, uchodźca poli-
tyczny z ziemi szkockiej do Polski, który walczył także po stronie moskiewskiej. 
W książce wydanej w 1954 roku jest już profetyczna wizja Czarnobyla nad Pry-
pecią z roku 1986. Powieść miała ponad 20 recenzji angielskich i szkockich, za-
chwycano się stylem, językiem, porównywano Pietrkiewicza do Conrada.

Przy publikacji kolejnej powieści Future to Let (Przyszłość do  wynajęcia5) 
Pietrkiewicz znalazł się pod presją ze strony wydawców, żeby zmienił swe na-
zwisko na inne, łatwiejsze do wymówienia. Kiedy nie chciał tego zrobić i tłuma-
czył, że końcówka -icz oznacza ‘syn Pietrkiewicza’, podobnie jak w Johnson czy 
w skandynawskich nazwiskach Johanson, radzili mu żeby taką formę nazwiska 
przybrał. Odmówił, nie chciał być Petersonem. Ostatecznie zgodził się na Pe-
terkiewicz, ale tę wersję nazwiska używał, tylko wydając swoje książki. W re-
zultacie właściciele księgarni i bibliotekarze mieli z nim inne kłopoty, ponieważ 
w wymowie zmienione nazwisko brzmiało jak Peter Kiewicz. Pytali więc klien-
ta „Peter who?”. A autor żałował, że się w ogóle zgodził na zmianę.

Przyszłość do wynajęcia wzbudziła sporo kontrowersji, bo autor daje w niej 
portrety Polaków i  obraz polskiego środowiska emigracyjnego, które nie 
wszystkim przypadły do gustu. Może dlatego pisarze emigracyjni stronią i stro-

5 Tenże, Future to Let, Heinemann, London, 1958; Lippincott Co, Philadelphia – New 
York, 1959.

Alicja H . moskalowa



165

nili od współczesnych powieści, niewdzięczna to bowiem praca. Naszego pisa-
rza zawsze jednak cechowała odwaga i upór. W zasięgu satyry i ironii pisarza 
znalazł się świat polski i angielski. Polscy emigranci nie cieszyli się w latach wo-
jennych i powojennych zbytnią popularnością wśród angielskiego społeczeń-
stwa. Już chociażby przez swoją liczebność, przez odrębność, przez niezrozu-
miały język i przekręcanie ich King’s English w  sposób niemiłosierny. Trochę 
się to zmieniło z latami na lepsze, lecz niezupełnie; po prostu Anglicy nie prze-
padają za cudzoziemcami, a zresztą teraz mają inne kłopoty: być albo nie być 
w Unii Europejskiej?

Kolejną powieścią była Isolation (Odosobnienie, Londyn, 1959). To powieść 
w pięciu aktach, jak w tradycyjnym dramacie. Książkę otwiera zdanie, które za-
powiada powieść sensacyjną: Szpieg na urlopie, Arnin, znalazł kochankę w dniu 
śmierci swej żony Kiry. Odosobnienie zaczyna się od pierwszych chwil romansu, 
bo szpieg nie może przyznać się kobiecie, która mu się podoba, do swego zawo-
du, nie przyznaje się też do tego, że jest wdowcem. Natomiast Dolores (kochan-
ka) nie przyznaje się, że jest żoną dyplomaty. Wkrótce okazuje się, że wprawdzie 
Arnin jest szpiegiem na urlopie, ale szpieguje w domu, bo zaczyna się intere-
sować swoją zmarłą żoną, mimo że za  życia nie obchodziło go, co porabiała 
w czasie jego długich nieobecności w Londynie. Teraz obsesyjnie bada, co ro-
biła – dopiero, kiedy umarła, jej życie wzbudziło zainteresowanie męża. Para-
doksalnie – Kira zaczęła też żyć dla Dolores, gdy Arnin powiedział jej, że przez 
jakiś czas nie będą się widywali, bo właśnie umarła jego żona. Romans ostatecz-
nie przerywa awans męża Dolores na ambasadora i przeniesienie się małżon-
ków do innego kraju. Kochankowie rozstali się, skończył się dramat ambasado-
rowej, ale zaczął nowy dla jej byłego kochanka. Dodajmy, to nie piękna Dolores 
jest prawdziwą bohaterką powieści, ale zmarła żona Arnina. Fabuła była na tyle 
interesująca, że powieść miała pięć wydań w Anglii, świadczących o jej dużym 
powodzeniu wśród czytelników, a  amerykańska wytwórnia filmowa zakupiła 
prawo do nakręcenia filmu, którego jednak nie zrealizowano.

Dwa lata po  Odosobnieniu ukazała się kolejna powieść Pietrkiewicza The 
Quick and the Dead (Gdy odpadają łuski ciała6). Polski tytuł, w  dosłownym 
przekładzie Żywi i umarli, musiał być zmieniony, gdy okazało się, że użyty już 
został dla innych powieści na polskim rynku wydawniczym.

6 Tenże, The Quick and the Dead, Macmillan, London, 1961. Polski przekład: tenże, 
Gdy odpadają łuski ciała. Powieść, tłum. A. H. Moskalowa, Ludowa Spółdzielnia Wy-
dawnicza, Warszawa, 1986.
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Mówiąc najkrócej, to powieść metafizyczna, składająca się z czterech części: 
Dzieciństwo, Wiek dojrzewania, Wiek męski i Rozczłonkowanie, z których każda 
ma siedem rozdziałów. Autor jako miejsce akcji wybrał siedem wysp na Oce-
anie Atlantyckim, gdzie rozgrywają się przedziwne wydarzenia. Obracamy się 
przeważnie w świecie duchów, w świecie fantazji pisarza, gdzie trudno odróż-
nić, kto tu jest jeszcze żywy, a kto umarł, czyli komu odpadają łuski ciała, a kto 
już jest z życia obłuszczony. Narrator to 40-letni Harold, uważający się za mor-
dercę, choć do końca nie wiadomo, kogo zabił. Zostaje powieszony za zabicie 
człowieka imieniem Łazarz i pogrążony w cierpieniu wisi między niebem a zie-
mią. Czy Harold istotnie zabił Łazarza? A kto zabił Harolda? Dzieje się tu wiele 
makabrycznych historii, ale jest w powieści sporo zapewne czarnego humoru, 
opartego na kontrastach, co sprawia, że powieść się dobrze czyta. Książka zo-
stała przychylnie przyjęta przez krytyków, a Anthony Burgess napisał w „York-
shire Post”: Mr Peterkiewicz is one of our most intelligent and original novelists… 
Whatever you’re going to call this uncategorisable book, it’s an altogether brilliant 
performance.

Duże zainteresowanie czytelników i krytyków wzbudziła również powieść 
That Angel Burning at my Left Side (Macmillan & Co Ltd 1963, Panther edi-
tion, 1965), w przekładzie polskim Marty Glińskiej nosząca tytuł Anioł ognisty 
mój anioł lewy, wydana przez Norbertinum z ilustracjami Jerzego Skarżyńskie-
go (Warszawa – Lublin, 1993). Jej autora ponownie porównywano do Conrada, 
a język uznano nawet za bardziej naturalny i potoczysty niż język jego cenio-
nego poprzednika. Książka, podobnie jak The Quick and the Dead, składa się 
z czterech części: Wschód, Zachód, Północ, Południe. Polski tytuł powieści został 
zapożyczony od Juliusza Słowackiego, a tytuły kolejnych czterech części tworzą, 
poprzez kolejność nazewnictwa, skrzyżowanie dróg lub figurę krzyża.

Mamy tu historię chłopca-sieroty, którego matka umarła przy jego porodzie 
jako nieślubnego dziecka. Postanowił odnaleźć ojca. Po wielu poszukiwaniach 
pozostało mu trzech kandydatów: brytyjski major, francuski pułkownik i wło-
ski baron. Mógł to być także Niemiec. Nie znał matki nawet z fotografii, ale sły-
szał, że wyróżniała się urodą, stąd uznał, że jego ojcem nie mógł być ktoś niższy 
rangą lub któryś z miejscowych chłopów. Wiktora wychowywał dziadek, a opie-
kowało się nim dwóch aniołów. Dramatycznym zwrotem w akcji jest wybuch 
II wojny światowej, anioły opuszczają Wiktora, a on sam opuszcza seminarium 
duchowne, w którym był słuchaczem, i rusza z powrotem do swojej rodzinnej 
wsi. Gdy do niej przybywa, jest już zniszczona przez najeźdźców. Symbolicznym 
momentem staje się pożegnanie z polem, gdzie bawił się jako dziecko, a na któ-
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rym leżą połamane słoneczniki, zmiażdżone przez niemieckie czołgi. Staje się 
ono symbolem skrwawionej ziemi, niewymienionej z imienia, bo jest to zbyt bli-
skie i bolesne dla bohatera. Po wielu niezwykłych przygodach Wiktor znalazł się 
w Anglii i choć odnalazł ojca, włoskiego barona, nie został z nim. Pozostał sobą, 
synem swej ziemi dobrzyńskiej, Wiktorem Zagonem, a trójkątne pole połama-
nych słoneczników pojawia się w jego twórczości pod rozmaitymi nazwami, cza-
sem nazywa je autor ziemią dobrzyńską. Angielscy i  polscy odbiorcy przyjęli 
książkę życzliwie, a co więcej – została uznana za bestseller.

Za szczytowe osiągnięcie pisarza można jednak uznać Inner Circle7 – powieść 
wydaną przez Macmillana w roku 1966, a  jako Panther Books Ltd – w 1968. 
W polskim tłumaczeniu Alicji H. Moskalowej pod tytułem Wewnętrzne koło 
ukazała się, z ilustracjami Stefana Barana, w Warszawie w 1988 roku.

Utwór ma strukturę tryptyku, ze  zróżnicowanym językiem każdej księgi 
oraz nagromadzeniem symboli. Trzy piony powieści mają po trzy księgi, z tytu-
łami powtarzanymi w każdej księdze. Są to: Powierzchnia (dotyczy Przyszłości), 
Podziemie (dotyczy Teraźniejszości), Niebo (dotyczy Przeszłości).

Krytyk Edwin Morgan z pisma „New Statesman” tak oto napisał o Inner Cir-
cle: An interesting and highly original book where fiction rubs shoulders with an-
thropology, religious myths, psychology and prophecy.

Książka, napisana w  roku 1964, została wydana 29 września 1966 roku, 
w dniu 50. urodzin pisarza. Wydawcy ociągali się z  jej publikacją, gdyż oba-
wiali się, że powieść jest zbyt trudna i nie znajdzie czytelników. A tymczasem, 
w kilka dni po jej wydaniu, zorganizowano wystawę ilustracji Francisa Souzy 
do Inner Circle. Krytycy z pisma „The Guardian” uznali tę książkę za najlepszą 
powieść miesiąca8. 13 stycznia 1967 roku krytyk z lewicowego czasopisma „Tri-
bune” uznał ją za najlepszą książkę roku. Firma wydawnicza Panther Books Ltd. 
wydając ponownie tę powieść, umieściła nazwisko autora na liście sławnych pi-
sarzy świata.

Ostatnia, ósmą powieścią była opublikowana przez firmę Michael Joseph 
Ltd, London, 1969, satyryczna powieść Green Flows the Bile, w przekładzie pol-
skim nosi tytuł: Zielono płynie żółć. Łatwo się ją czyta, jeżeli potrafimy nadą-
żyć za wartkim językiem autora, pełnym angielskich kolokwializmów, neolo-
gizmów, humoru, ironii, skrótów myślowych i skrótów reporterskich, co nam 
przypomina, że w Warszawie studiował dziennikarstwo i był reporterem gazety 

7 Tenże, Inner Circle, Macmillan London, 1966.
8 Strona internetowa: Theguardian.com/news/2007/dec/12/guardianobituaries.book-

sobituaries, dostęp: kwiecień 2016.
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„Polska Zbrojna”. Powieść iskrzy się od kalamburów i igraszek słownych. An-
glicy uznali tę powieść za  intensly pleasurable9 do czytania i godną uwagi (re-
markable). Główne postacie to Anglicy. Sir Gerald Gull, często przez swe żony 
(miał ich cztery, kolejno, nie równocześnie) nazywany GG, Miron Wilber, an-
typatyczny i obłudny narrator, siódmy ze zmieniających się sekretarzy GG, oraz 
trzy generacje fanów. Sir Gerald Gull jest politykiem podróżującym po krajach 
wschodniej Europy włącznie z Rosją za czasów Stalina i Nikity Chruszczowa. 
Jest sympatykiem komunizmu (fellow-traveller), co staje się przedmiotem kpin 
pisarza. Nie ma tu tzw. pozytywnych bohaterów oprócz drugoplanowych posta-
ci chłopów, znikomo tu reprezentowanych. Pietrkiewicz nie byłby sobą, gdyby 
nie poruszył tematyki bliskiej autentystom: problemu ginącej wsi, zbliżającego 
się końca chłopskiej kultury i wiekowej tradycji. Przedstawił ten ważny dla nie-
go temat krótko i dowcipnie, żeby nie zanudzać angielskich czytelników.

Oprócz powieści Pietrkiewicz był także autorem wielu innych, ważnych 
utworów prozatorskich, słuchowisk radiowych, ponad 100 esejów, kilku ksią-
żek o tematyce teoretyczno-literackiej. Wśród jego najważniejszych osiągnięć 
o charakterze naukowym wymienić tu należy: Antologię liryki angielskiej 1300–
1950 (wydanie dwujęzyczne), obejmujące 650 lat poezji (123 utwory tłumaczył 
Pietrkiewicz), pierwsze wydanie w 1957 roku, drugie rozszerzone – w 1997, Ve-
ritas, Londyn, 1958; polskie wydania Instytutu Wydawniczego PAX ukazały się 
w  Warszawie, w  roku 1987 i  1997; druga pozycja to Five Centuries of Polish 
Poetry 1450–1950 – wydanie dwujęzyczne, dzieło Jerzego Pietrkiewicza opra-
cowane wspólnie z Burnsem Singerem, wydane przez Oxford University Press 
w roku 1960 i 1970.

Jerzy Pietrkiewicz jest jednak najbardziej znany jako tłumacz poezji Jana 
Pawła II (Karola Wojtyły) na język angielski. Przekłady te ukazały się w Wiel-
kiej Brytanii, Ameryce, Australii i w Nowej Zelandii. Publikowane były w du-
żych nakładach, zwłaszcza w Anglii i Stanach Zjednoczonych. Były też wielo-
krotnie recytowane w języku angielskim oraz w języku polskim, m.in. w radiu 
BBC program III w roku 1980 i 1982, w czasie wizyty papieża w Wielkiej Bry-
tanii.

To niepełna lista osiągnieć naszego znakomitego rodaka, ale mam nadzieję, 
że daje pojęcie o jego możliwościach twórczych. Pisarz niewątpliwie wzboga-
cił literaturę angielską, a jego wkład, zarówno w naukę i kulturę brytyjską, jak 
i polską, zasługuje na wielkie uznanie.

9 Strona internetowa: Amazon.com/Green-Flows-Bile-Jerzy-Peterkiewicz/product-re-
views/B001KRMIJS, dostęp: kwiecień 2016.
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jerzy pietrkiewicz (peterkiewicz) 
and HiS cOntriButiOn in engliSH literature

Summary

The author is concentrating on Jerzy Pietrkiewicz (Peterkiewicz) in his capacity as a nov-
elist in English language and his other major works of academic importance such as: 

the two anthologies of the English/Polish and the Polish/English poetry from the middle 
ages to and including the 20th century. He is also the author of the profiles of famous or his-
torical personalities eg. Karol Wojtyła known as Pope John Paul II, Cyprian Kamil Norwid, 
Federico Garcia Lorca, Jan Potocki – to name the few – whose characters were transmitted 
by BBC Radio III & IV.

Keywords: Jerzy Pietrkiewicz (Peterkiewicz), English literature, Polish literature

jERZY PIETRKIEWICZ (PETERKIEWICZ)…





POLSKI UNIWERSYTET NA OBCZYŹNIE 
W LONDYNIE

ZESZYTY NAUKOWE

Seria trzecia, nr 5, 2017

171

Halina taborska

Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Londyn

witraŻe maryjne alekSandra p. kleckiegO 
w kOściele Our lady immaculate 

& St pHilip neri w uckfield

Aleksander Paweł Prus-Klecki, architekt i  projektant wnętrz, rzeźbiarz, 
    grafik, twórca murali i witraży, urodził się 26 stycznia 1927 roku w Wilnie, 

zmarł 21 stycznia 2014 roku w Londynie. Jego rodowód określić można jako sy-
biracki – pradziad zesłany został na Sybir w roku 1830 za udział w powstaniu 
listopadowym, a dziad za udział w powstaniu styczniowym w 1863. Rodzice, 
Aleksander i Maria z domu Nowicka, byli dziećmi zesłańców. Los zesłańca spo-
tkał również Aleksandra, gdy w czerwcu 1941 roku wywieziony został z matką 
z Wilna na Syberię (w pobliżu miasta Słowgorod), na ciężkie roboty przy wy-
rębie lasu. Ojciec, wywieziony tym samym pociągiem, został uwięziony przez 
NKWD w łagrze w Archangielsku.

Ogłoszona przez rząd sowiecki 12 sierpnia 1941 roku tzw. amnestia dla oby-
wateli polskich przebywających na terenie Związku Sowieckiego1 – wedle której 

1 Prezydium Rady Najwyższej ZSRR wydało, w wyniku układu Sikorski-Majski w dniu 
12 sierpnia 1941 roku, dekret o amnestii dla obywateli polskich. Natychmiastowemu 
uwolnieniu mieli podlegać obywatele RP – jeńcy wojenni, internowani, więźniowie wię-
zień i łagrów, osoby pozostające pod śledztwem, zesłani osadnicy wojskowi, leśnicy oraz 
członkowie rodzin osób represjonowanych i wysiedlonych; strona internetowa: Pl.wiki-
pedia.org/wiki/Amnestia_dla_obywateli_polskich_w_ZSRR, data dostępu: 29 I 2016.
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Aleksander Paweł Prus-Klecki; archiwum Aleksandra Kleckiego, hrabstwo Hampshire, An-
glia, w posiadaniu Krystyny Mordalskiej

uwolnieni mieli być obywatele polscy zamknięci w więzieniach i łagrach, a tak-
że członkowie rodzin osób represjonowanych i wysiedlonych – zapoczątkowa-
ła długą drogę Aleksandra do wolności i normalnego życia. Wiodła przez wie-
le miejscowości, krajów i  trzy kontynenty: Guzar (Uzbekistan), gdzie w 1942 
roku znajdował się Ośrodek Organizacyjny tworzącej się armii gen. Władysła-
wa Andersa, Krasnowock, potem Pahlewi, Teheran i Isfahan (trzy miasta w Per-
sji, obecnie Iran) i Karaczi (Pakistan). Tułaczka powiodła go do obozu polskich 
uchodźców w  Waliwade (1943–1948), położonego koło Kalapur w  Indiach, 
w którym spędził sześć lat, tam uczył się i zdał maturę, a w roku 1948 przedo-
stał się przez Afrykę (m.in. miasta: Tanganika i Tanger) do Anglii.

Wkrótce po przyjeździe na Wyspy Brytyjskie rozpoczął studia na Wydziale 
Architektury w Polish University College (PUC), działającym przy London Uni-
versity, w lipcu 1954 uzyskał dyplom ich ukończenia, z doskonałym wynikiem. 
W styczniu 1955 roku otrzymał tytuł inżyniera architekta Rady Akademickich 
Szkól Technicznych (RAST), ustanowionej w marcu 1944 roku dekretem prezy-
denckim jako polska uczelnia politechniczna (w 1962 roku RAST połączył się 
z Polskim Uniwersytetem na Obczyźnie, tworząc Wydział Nauk Technicznych, 
obecnie Instytut Nauk Technicznych tejże uczelni). Wkrótce po ukończeniu stu-
diów Aleksander Klecki rozpoczął pracę zawodową jako architekt.
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Polakom w Wielkiej Brytanii Klecki znany jest przede wszystkim jako archi-
tekt, rzeźbiarz i witrażysta, który wykreował wnętrze kościoła św. Andrzeja 

Boboli w londyńskiej parafii Hammersmith. Kustoszem został tu mianowany 
w roku 1972, akt nominacji zawiera stwierdzenie, że był całkowicie odpowie-
dzialnym za wystrój wnętrza, wraz z jego artystycznymi obiektami2. Kustoszem 
kościoła pozostał do końca życia. W świątyni, obok witraży i płaskorzeźb, znaj-
duje się też jego niezwykła metalowa rzeźba z roku 1967, określana jako obe-

2 Nominacja została nadana przez ks. infułata Władysława Staniszewskiego, bp. Wła-
dysława Rubina i delagata apostolskiego abp. Domenika Enriciego. Oryginał znajdu-
je się w archiwum A. Kleckiego, w posiadaniu mgr inż. Krystyny Mordalskiej-Twe-
edy. Informacje dotyczące związków artysty z kościołem otrzymałam również dzięki 
uprzejmości ks. proboszcza Marka Reczka i pomocy archiwalnej dr. Andrzeja Such-
citza.

WITRAŻE mARYjNE ALEKSANDRA P . KLECKIEgO…

Dyplom Aleksandra Kleckiego, RAST, Londyn, 1955 r.; archiwum Aleksandra Kleckiego, 
hrabstwo Hampshire, Anglia, w posiadaniu Krystyny Mordalskiej
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lisk-pomnik katyński. Została zaprojektowana na  prośbę Związku Więźniów 
Sowieckich i odsłonięta 30 kwietnia 1967 roku:

Odsłonięcie (prof. Z. Stahl) i poświęcenie (ks. inf. W. Staniszewski) obelisku-pomni-
ka ku pamięci pomordowanych i zmarłych Polaków na terenie Związku Sowieckie-
go, ofiar terroru oficerów WP pomordowanych w Katyniu i innych miejscach. Obelisk 
w kaplicy MB Kozielskiej projektował A. Klecki. Uroczystość transmitowana przez 
RWE do Kraju3.

Napis, wygrawerowany w  dolnej części blisko dwumetrowej płyty, wy-
konanej ze  sproszkowanego brązu połączonego z  żywicą, zawiera dedykację: 
OFIAROM KATYNIA / I INNYM RODAKOM / WYMORDOWANYM W 
/ NIEWOLI SOWIECKIEJ. W kwietniu 1998 roku płyta została poświęcona 
i uroczyście otwarto nową kaplicę Matki Bożej Zwycięskiej Kozielskiej4. Obelisk 

3 Wpis w „Kronice kościoła św. Andrzeja Boboli w Londynie 1961–2011”, Local Polish 
Catholic Mission Hammersmith, Londyn, 2012, s. 86.

4 W 1997 r. został ogłoszony konkurs na nową kaplicę, w której miał być umieszczo-
ny cudowny obraz Matki Boskiej Kozielskiej. Konkurs ten wygrali architekci Marek 

Pomink katyński autorstwa Aleksandra P. Kleckiego; fot. Halina Taborska

Halina Taborska
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katyński stoi w jej lewym rogu, przy półprzeźroczystym szklanym ekranie, z de-
likatnie rzeźbionymi zarysami sosnowych gałęzi i drzew. U szczytu monumentu 
unosi się głowa bolejącego Chrystusa, w części środkowej boska ręka skierowa-
na ku dołowi wiedzie wzrok wiernych do inskrypcji dedykacyjnej i złożonym 
w błagalnej modlitwie ludzkim dłoniom.

Drugi monument Kleckiego poświęcony Katyniowi, wykonany z  potęż-
nej bryły szarego granitu, został umieszczony w roku 1985 na terenie angiel-
skiej katedry rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Piotra i Pawła w Bristo-
lu, w  dzielnicy Clifton, z  napisem w  języku polskim: OFIAROM KATYNIA 
/ 1940 / I INNYCH MIEJSC KAŹNI W ZSRR / NIECH SPOCZYWAJĄ 
W POKOJU WIECZNYM. Poniżej znajduje się nieco krótszy tekst w  języku 
angielskim: TO THE MEMORY OF THOSE / MASSACRED IN KATYN 1940 
/ MAY THEY REST IN PEACE. Inskrypcje i  towarzyszące im polskie godło 
państwowe są umieszczone na prostokątnej, metalowej tablicy5, składającej się 
z dziewięciu segmentów nierównej wielkości. Dominującym wizerunkiem jest 
zajmująca większość powierzchni szkieletowa półpostać ukrzyżowanego Chry-
stusa z przebitą gwoździem dłonią, sięgającą ku słowom: OFIAROM KATYNIA 
/ 1940 / I INNYCH…

Wkład Aleksandra Kleckiego w  wiele dziedzin kultury materialnej i  ar-
tystycznej Wielkiej Brytanii jest niewystarczająco znany w  kraju osie-

dlenia, gdzie przez kilkadziesiąt lat pracował i  tworzył. Dodać należy, że gdy 
rozpoczął pracę zawodową w Anglii, uznano go za utalentowanego architekta 
i rysownika. W roku 1958, a więc w cztery lata po ukończeniu studiów, dołączył 
do  znanego biura architektonicznego Fredericka Gibberda i  prowadził prace 
projektowe nad Terminalem 3 na lotnisku Heathrow. W roku 1962 sir Frederick 
Gibberd CBE napisał o nim, że jest pierwszej klasy rysownikiem i utalentowa-
nym projektantem, który pracuje z szybkością, dokładnością i finezją6.

i Maryla Jakubowscy (Jakubowski & Ledward Architects and Interior Designers). Pe-
łen opis projektu znajdzie czytelnik w artykule Bożeny Dziewańskiej, Kaplica Matki 
Bożej Kozielskiej, „Dziennik Polski”, 31 V 1998.

5 W książce A. Siomkajło, Katyń w pomnikach świata / Katyń monuments around the 
world, Warszawa, 2002, na s. 71 jest podana mylna informacja, że projektant tablicy 
to Józef Krawiec, był nim jednak A. Klecki, natomiast J. Krawiec stał na czele polskich 
fundatorów pomnika Katynia. Nieodpowiednie jest też określenie pomnikowej pła-
skorzeźby półpostaci ukrzyżowanego Chrustusa jako rzeźby „szkieletu ludzkiego”.

6 List Fredericka Gibberda z 3 kwietnia 1962 r.: In addition to being a first rate draughts-
man he has proved himself to be a gifted designer, particularly in producing designs 

WITRAŻE mARYjNE ALEKSANDRA P . KLECKIEgO…
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Klecki projektował całe kompleksy architektoniczne, współtworzył ważne 
budowle i ich wnętrza, uzyskał szereg pierwszych nagród w konkursach mię-
dzynarodowych i krajowych: na  terenie Anglii, pracując w  latach 1964–1967 
jako główny architekt w  znanej firmie Gable Construction, otrzymał pierw-
szą nagrodę za  „Dom roku 1965” (1965 „House of the Year Award”), a  tak-
że za  „Osiedle roku” („Housing of the Year Award”) w  Walton nad Tamizą, 
w hrabstwie Surrey. Zdobył również pierwszą nagrodę w konkursie na marinę 
w Brighton (pracował wówczas, w latach 1967–1971, z Louis De Soisson Archi-
tects), a w roku 1974 za „Biuro roku” („Office of the Year Award”) City of Lon-
don (współpracował wówczas z Ley Colbeck and Partners).

Pracował w różnych stronach świata, m.in. we Francji, Arabii Saudyjskiej, 
a także w Polsce. Był rezydującym architektem w Arabii Saudyjskiej, odpowie-
dzialnym za projekt pałacu w Dammam dla szejka Ali Al Qureishi; kierował 
projektem w biurze londyńskim, a później nadzorował budowę w Arabii Sau-
dyjskiej.

Wygrał pierwsze nagrody w  międzynarodowych konkursach na  Centrum 
Hodowli Koni i  Centrum Sztuki w  Dirabie w  królestwie Arabii Saudyjskiej 
(Centre of Horse breeding and Centre of Art, Dirab, Kingdom of Saudi Ara-
bia) i za projekt Falcon Club w Abu-Dabi dla Armii Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich (the Army of the United Arabs Emirates).

W tym samym czasie powstawały też jego rzeźby, płaskorzeźby, rysunki, 
kartony do witraży i witraże, naścienne panele i murale dla kościołów, biur, pu-
bów, osiedli mieszkaniowych i domów jednorodzinnych7.

W niniejszym tekście jest prezentowany jeden, wybrany przykład sztu-
ki sakralnej Aleksandra Kleckiego, tworzonej dla angielskich świątyń, 

na który składają się trzy okna witrażowe, wykonane dla kościoła pod wezwa-
niem Our Lady Immaculate & St Philip Neri (Naszej Pani Niepokalanej i św. 
Filipa Neri) w Uckfield, w hrabstwie East Sussex. Dwa kartony maryjne do tych 
witraży były wystawione w 1959 roku w Royal Academy of Art w Londynie8. 

relating to structural problems. He works with speed, accuracy and finesse. Oryginał 
pisma znajduje się w archiwum A. Kleckiego, w posiadaniu mgr inż. Krystyny Mor-
dalskiej-Tweedy.

7 Reprodukcje wybranych prac znaleźć można na stronie internetowej Zrzeszenia Pol-
skich Artystów Plastyków w Wielkiej Brytanii (The Association of Polish Artists in 
Great Britain, APA): Apauk.org/artists/?id=45, data dostępu: 22 I 2016.

8 W źródłach internetowych podawana jest mylna informacja, że były to witraże.

Halina Taborska
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Należą do  ważnych artystycznych osiągnięć artysty, stanowiąc źródło religij-
nych i estetycznych doznań Brytyjczyków w budowli, dla której zostały wyko-
nane.

Budynek kościelny powstał w latach 1957–1961 z inicjatywy lokalnego pro-
boszcza i wiernych, przy bardzo skromnych środkach finansowych. Ramowa 
struktura z betonu, z aluminiowym dachem i ze ścianami obłożonymi wapien-
nym kamieniem Cotswold obejmuje surowe, niemal „przemysłowe” wnętrze, 
ale rozświetlają je i przemieniają w miejsce religijnego kultu dzieła sztuki sa-
kralnej9. Witraże Kleckiego są tu zjawiskiem niezwykłym z racji silnej geome-
tryzacji postaci i wspaniałej gamy barwnej.

9 Na murach kościoła, a także w jego wnętrzu znajduje się szereg innych dzieł, m.in. 
rzeźba Chrystusa, znana jako „Chrystus w dżinsach”, a nad wejściem została umiej-
scowiona statua Matki Boskiej (artysta i współwykonawcy: Józef Cribb i Cech św. 
Józefa w  Ditchling). Trzy duże panele nad głównym ołtarzem są autorstwa mala-
rza Edgara Hollowaya, a liternictwo wykonał Alan Taylor; obaj twórcy związani byli 
z Cechem św. Józefa.

Witraż św. Filipa Neri autorstwa A. P. Kleckiego; kościół pod wezwaniem Our Lady Imma-
culate & St Philip Neri w Uckfield; fot. Halina Taborska
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Witraż Madonny z Chrystusem autorstwa A. P. Kleckiego; kościół pod wezwaniem Our 
Lady Immaculate & St Philip Neri w Uckfield; fot. Halina Taborska
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Pierwszy z nich znajduje się w wejściowym korytarzu, nieciekawym wizu-
alnie, ale dobrze służącym licznym ogłoszeniom parafialnym. Umieszczony 
na  wąskiej, tylnej ścianie ma formę niewielkiego okna witrażowego, umoco-
wanego w żelaznych sztabach. Dominuje w nim centralnie usytuowana męska 
postać, budowana z różnobarwnych trójkątów, tworzących figurę pozbawioną 
w znacznej mierze cech realistycznej przedstawieniowości, ale wyrazistą i moc-
ną. Reprezentuje postać XVI-wiecznego włoskiego świętego Filipa Neri (1515–
1595)10. Emanujące z figury promienie świętości są ostre jak sztylety, a krwisto-
czerwony miecz, na którym spoczywają dłonie świętego, swym ostrym czubem 
uderza wprost w głowę węża. Uproszczenie form kompensuje wyszukana gama 
barwna o bogatej symbolice: ciemna czerwień – łączona m.in. z majestatem, 
odwagą i duchową determinacją – obok wielotonacyjna niebieskość, w  sztu-
ce chrześcijańskiej kolor uduchowienia. U podstawy witraża pojawiają się dwa 
pasma zieleni – to kolor wegetacji ziemskiej i życia, w Biblii – Ogrodu Pańskie-
go. W tym witrażu stał się kolorem węża – oznaczać może ziemskie pożądanie 
i grzech pierworodny. W tle pojawia się fiolet jako kolor zadumy, medytacji, 
skupienia, kolor adwentu, ale nieoczekiwane wejścia bieli, niebieskości i zieleni 
nadają mu niespokojną, płynną dynamikę.

Bogata symbolika barwna i silna geometryzacja postaci cechuje też oba wi-
traże maryjne w Uckfield. We wnętrzu jednonawowego kościoła pojawiają się 
one na ścianie bocznej, są niewielkie rozmiarami i usytuowane na wysokości 
wzroku. Współtworzą przyścienną kaplicę wraz ze  złocistą figurą Matki Bo-
skiej, umieszczoną pomiędzy nimi. Dominuje w  nich postać Maryi uformo-
wana z błękitów – koloru nieba i czystości, kojarzonego z Niepokalanym Po-
częciem. Najświętsza Panna pojawia się w witrażach Kleckiego w swych dwóch 
najważniejszych rolach: jako bolejąca Matka ukrzyżowanego Syna Bożego, pod-
trzymująca jego martwe ciało, i  jako orędowniczka wszystkich ludzi cierpią-
cych, pokrzywdzonych, błagających o jej wstawiennictwo. Kompozycyjne dwie 
postacie Maryi w witrażach są zwrócone ku sobie, a jednocześnie skierowane 
ku wspomnianej już centralnie umieszczonej figurze modlitewnej Madonny.

10 Filip Neri znany był jako „radosny święty”, miłośnik muzyki, opiekun chorych, ubo-
gich, sierot i starców. Filip Neri, także Filip Neriusz lub Nereusz, wł. Filippo de Neri (ur. 
21 lipca 1515 we Florencji, zm. 26 maja 1595 w Rzymie) – włoski duchowny katolicki, 
jeden z przywódców kontrreformacji, uznawany przez Kościół katolicki za świętego. Za-
znaczył się w historii muzyki jako twórca i propagator oratorium – organizował on nabo-
żeństwa połączone ze śpiewaniem pochwalnych pieśni religijnych (laudes) w formie dialo-
gowanej; strona internetowa: Pl.wikipedia.org/wiki/Filip_Neri, data dostępu: 22 I 2016.
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Witraż Madonny z błagalnikami autorstwa A. P. Kleckiego; kościół pod wezwaniem Our 
Lady Immaculate & St Philip Neri w Uckfield; fot. Halina Taborska
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W witrażu z Chrystusem figury Matki i Syna budowane są z płytek w róż-
nych odcieniach barwy niebieskiej – od  jej najjaśniejszych tonów po głęboki 
błękit, niemal granat. Chłodna niebieskość ciała Chrystusa, z prześwitami bie-
li, i mocniejszy błękit szaty Maryi kontrastują z okalającą je czerwienią, żółcią, 
różem, odcieniami brązu – tworzą się niezwykłe relacje barwne, a w szybkach 
rozmaitych kształtów i rozmiarów, ujętych w czarne linie ołowiu, nieoczekiwa-
nie pojawiają się w prześwitach echa ziemskiego życia: okienne szyby, zarysy fa-
sad domów, fale słonecznego światła.

W witrażu drugim postać Maryi, zbudowana z wąskich pasm w paru odcie-
niach błękitu, staje się odrealnionym, a  jednocześnie dominującym w  witra-
żu znakiem jej obecności. Czy gest białej, błogosławiącej dłoni, uniesionej nad 
błagającymi rękami, może złagodzić ludzkie przerażenie i ból? Kanciaste, ku-
bistyczne półsylwety błagalników, kilka plam fioletu, ciemnogranatowe szkło, 
przechodzące w czerń i elementy krwawej czerwieni, mogą sugerować klęskę, 
od której na tej ziemi nie było już ucieczki.

Wierni, którzy tu się modlą, nie wiedzą zapewne o  tym, że pierwszy kar-
ton do witraża powstał z towarzyszącym napisem: „Rodakom wymordowanym 
w niewoli sowieckiej. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie”11. Polska mar-
tyrologia narodowa, przenikająca również do dzieł „angielskich”, stanowi trwa-
ły wątek w twórczości Aleksandra Kleckiego. Jego sztuka sakralna, źródło do-
znań religijnych i artystycznych dla Brytyjczyków i Polaków, jest także ważnym 
nośnikiem patriotycznych treści i pozyskała artyście imię Rzeźbiarza pamięci 
narodowej.
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alexander klecki’S virgin mary 
StainedglaSS windOwS in tHe cHurcH 

Of Our lady immaculate & St pHilip neri, uckfield
Summary

The paper opens with a brief description of significant events in the life of Alexander 
Paul Klecki (1927–2014) – architect, sculptor, graphic artist, and also creator of murals 

and stained glass windows, who came to England in 1948 and lived there until the end of his 
life. His diversified contribution to the material and artistic culture of Great Britain is only 
briefly noted, while a fuller presentation is provided of three stained glass windows installed 
in the Church of Our Lady Immaculate and St Philip Neri in Uckfield, in the county of East 
Sussex. The description is focused on the artist’s unusual colour schemes, symbolic use of 
brilliant colours and geommetrisation of the human form. These are prominent in the pow-
erful portrayal of Mary as the suffering Mother of the crucified Son of God, and as patron of 
all people praying for her help. The presence within Klecki’s „English” works of Polish mar-
tyrological motifs, such as deportations to Siberia and the massacre of Polish army officers 
at Katyn during the Second World War, is also acknowledged. These motifs were of crucial 
importance to Klecki’s artistic activities, and earned him the name of „Sculptor of national 
memory” within Polish communities in Great Britain.

Keywords: Alexander Paul Klecki, Polish architect, sculptor, and graphic artist, stained-
glass window
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kulturOwe pOmOSty 
BOleSława taBOrSkiegO 

– tłumacza i interpretatOra

Losy ludzkie zapisane na kartach polskiej historii i w biografiach jej twórców 
    zostały utrwalone w, nieustannie odkrywanym na nowo, ich dorobku arty-

stycznym. Bo sztuka jest nieśmiertelna i jeśli tylko twórca wypowiadał jej języ-
kiem wszystko, co było dla niego najważniejsze i utrwalał to w jej nieśmiertel-
nych kodach, późniejszy jej odbiorca na nowo odkryje fenomen jej aktualnych 
znaczeń. I tak też twórcy słów, obrazów i dźwięków, stanowiących wyraz ich du-
chowości wojennego i powojennego zniewolenia, poszukujący siebie w różnych 
miejscach na Ziemi, odnajdowali je także i tutaj, na Wyspach.

Jednym z  nich był niezapomniany Bolesław Taborski: filolog anglista, te-
atrolog, poeta, tłumacz, eseista, dziennikarz Sekcji Polskiej Radia BBC, z jed-
nej strony czerpiący z dobrodziejstw kultury kraju osiedlenia, z drugiej zaś, tak 
o sobie mówił sam w jednym z wywiadów: Byłem polskim pisarzem, poetą, tłu-
maczyłem w obie strony, żyłem jak gdyby w obu społecznościach, tzn. tkwiłem za-
równo w Polsce, jak i w Anglii. Żył w obu kulturach, tej, w której tkwiły jego ko-
rzenie i miłość do nich, bo przecież dla niej, dla Ojczyzny walczył w Powstaniu, 
broniąc warszawskiego Mokotowa. I tej, która od wczesnych, młodzieńczych lat 
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kształtowała jego serce i umysł, która stawała mu się coraz bliższa przez jej po-
znawanie i aktywne jej doświadczanie, której tajniki odsłaniał dzięki coraz wyż-
szemu jej profesjonalizmowi językowemu.

Pozostał na zawsze w miłości do SŁOWA polskiego i angielskiego i miłość 
tę wyrażał różnymi formami ekspresji translatorskiej, krytycznoliterackiej, po-
etyckiej, teatralnej czy dziennikarskiej. Grał i reżyserował polskie i angielskie 
sztuki teatralne, działał w kołach dramatycznych, wykładał wiedzę o dramacie 
i teatrze polskim wśród młodych polskich artystów, a także kreował różne role 
w  krajowych festiwalach brytyjskich teatrów studenckich. Był nawet tzw. se-
lektorem należącym do komisji typującej przedstawienia na festiwale, związa-
ny był także z grupami poetyckimi „Merkuriusza” i „Kontynentów”. W ich pi-
smach drukował swoje wiersze, recenzje, a także publicystykę. Z czasem jego 
ulubionym miejscem literackich prezentacji stała się „Oficyna Poetów i Mala-
rzy” Czesława i Krystyny Bednarczyków. Współpracował też m.in. z paryską 
„Kulturą” oraz chicagowskimi „Nowymi Drogami”.

Pierwsze stopnie akademickie Taborski uzyskał na Wydziale Dramatu Uni-
wersytetu w Bristolu. Na uczelniach angielskich pracował m.in. w Univer-

sity College London i w Uniwersytecie w Bristolu, współpracując jednocześnie 
z innymi środowiskami w Wielkiej Brytanii, a także w kraju ojczystym, m.in. 
z  Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, Uniwersytetem Wrocławskim i z Akademią Pedagogiki Specjalnej 
im. Marii Grzegorzewskiej. Tytuł profesora otrzymał Bolesław Taborski tak-
że od naukowych środowisk watykańskich w uznaniu za tłumaczenia na język 
angielski, opracowania redakcyjne i interpretacje dzieł Karola Wojtyły. Należy 
tu wymienić tak znaczące dla kultury europejskiej i światowej tytuły, jak: The 
Collected Plays and Writings on Theater by Karol Wojtyła (wyd. University of 
California Press, 1987), a także Opere letterarie – Poesie e drami di Karol Wo-
jtyła (wyd. Libreria editrice Vaticana, 1993), zaś w roku 2001 Karol Wojtyła 
Tutte le opere letterarie (wyd. Bompiani, Milano).

Bolesław Taborski był także mianowany profesorem City of New York Gra-
duate Center – znanej instytucji Uniwersytetu Nowojorskiego. Podstawą tej 
nominacji były jego publikacje, takie jak m.in. Crowell’s Handbook of Con-
temporary Drama, Polish Plays in English Translations czy Byron and the 
Theatre (publikacja wydana także przez akademickie wydawnictwo Uniwersy-
tetu w Salzburgu). W 1989 roku w Stanach Zjednoczonych opublikowano dwa 
dramaty Stanisławy Przybyszewskiej pod wspólnym tytułem The Danton Case 
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and Thermidor, przetłumaczone przez Bolesława Taborskiego. W „Theater Jo-
urnal” ukazała się recenzja wspomnianych tekstów, której autor (M. Kobiał-
ka) stwierdził: Imponująca jest nie tylko siła obrazów, ale słowo (w tłumaczeniu) 
przechodzące od potocznego dialogu do skomplikowanej retoryki.

Priorytetem Bolesława Taborskiego, tłumacza tekstów polskich i  angiel-
skich, było zachowanie ich formalnych rygorów wyznaczonych gatunkiem lite-
rackim, a także specyfiką jego retoryki. Dlatego nieprzesadzony fenomen tych 
tłumaczeń – tak na  język angielski, jak i  polski – zawiera w  sobie tę jedyną, 
niepowtarzalną rytmikę tłumaczonego, oryginalnego tekstu, jego semantykę, 
stylistykę języka, z  którego tekst był tłumaczony, słowem – wręcz doskonałą 
formę, harmonijnie zespoloną z zawierającą się w niej treścią. Tak w tekstach 
angielskich, jak i polskich środki artystycznego wyrazu, specyfika metafory czy 
apostrofy, oksymoronu albo anafory, przemilczenia, wręcz sztukateryjne pau-
zy norwidowskie, stanowią wyraz artystycznej, twórczej finezji, która pozwala, 
mówiąc słowami Norwida: odpowiednie dać rzeczy słowo. Czytelnik w odbiorze 
tych tekstów doświadczać może poczucia harmonii, która skłaniać go będzie 
w stronę prawdy, o której teksty te mówią.

Niezwykle ważnym elementem sztuki translatorskiej Taborskiego jest nie-
wątpliwie głęboka znajomość sztuki polskiej, europejskiej i światowej, wszela-
kich historyczno-polityczno-społecznych kontekstów jej zakotwiczenia. A wiel-
ka artystyczna wrażliwość na sztukę i reprezentowane przez nią bogactwo stylów 
jej wyrażania pozwalała autorowi tłumaczeń sięgnąć do tych jedynych, w któ-
rych odnajdzie istotę translatorskiej poetyki i które utrwalać będą frazy słów za-
pisanych w kulturze dzieł tłumaczonych ich autorów na język polski i angielski. I 
tak w „Slavic Review” (grudzień 1969, tom 28), wydanym przez American Asso-
ciation of Teachers and Slavic and East European Languages, natrafiamy na opi-
nię: Taborski’s translations are excellent, capturing the stylized lirycism of the 
original text (Tłumaczenia Taborskiego są doskonałe i idealnie wychwytują styli-
zowany liryzm tekstu oryginalnego). Natomiast w „The Slavic and East European 
Journal” (grudzień 1986, tom 30) czytamy: […] a work of delicacy and lyricism 
that is charm (jego przekłady to połączenie delikatności i liryzmu, co jest ich uro-
kiem).

To Bolesław Taborski przetłumaczył na  język angielski niezwykłe dzieło 
Jana Kotta Szekspir współczesny, które – opublikowane w  Wielkiej Bry-

tanii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, potem przetłumaczone na ponad 20 
języków – obiegło świat. I miało znaczenie dla sztuki translatorskiej, że auto-
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rem jej był profesjonalny filolog anglista, teatrolog, a także reżyser i animator 
teatralny, niejednokrotnie kreujący w młodości teatralne role, artysta słowa – 
poeta, eseista, dziennikarz. I można stwierdzić jednoznacznie, iż translatorski 
kształt, który w  swych wirtuozowskich tłumaczeniach Taborski nadawał tłu-
maczonym tekstom, spowodował ich głęboką recepcję, kreując twórcę tekstów 
oryginalnych, jak w przypadku Kotta, na autora – jak określała to krytyka – re-
wolucyjnego spojrzenia na twórczość Szekspira.

Tak też interpretowała książkę Contemporary our Shakespeare brytyjska 
i światowa krytyka literacka, niejednokrotnie eksponując doskonałość przekła-
du Taborskiego. Można przywołać tu publikowane opinie, iż to właśnie Tabor-
ski przywrócił angielszczyźnie dzieło, które odegrało znaczącą rolę nie tylko 
w teatralnej, scenicznej praktyce, ale także w światowej edukacji humanistycz-
no-teatralnej, stając się lekturą szkolną i niejednokrotnie obiektem fascynacji 
ludzi kultury i sztuki. I tak Contemporary… w tłumaczeniu Bolesława Tabor-
skiego czytali i zgłębiali Anglicy, Amerykanie, Kanadyjczycy i tak jest do dzi-
siaj. Ta niewątpliwie znacząca dla kultury Europy i świata publikacja wywarła 
ogromny wpływ na inscenizacyjne koncepcje dramatów Szekspira takich reży-
serów, jak Peter Brook, Peter Hall, Clifford Williams czy John Borton. W roz-
mowie z jednym z krytyków Taborski tak komentował znaczenie książki Kotta 
dla angielskiego teatru:

Była to sui generis „biblia interpretacyjna” dla całego angielskiego środowiska z Pe-
terem Brookiem, Peterem Hallem, Cliffordem Wiliamsem. W Anglii bowiem przejadł 
się zupełnie pewien tradycyjny sposób inscenizowania Szekspira, polegający na prze-
kazywaniu „litery tekstu”. Zauroczenie i fascynacja Kottem w Anglii przebiega poko-
leniowymi falami. […] „Szekspir współczesny” jest zresztą lekturą szkolną.

Profesor Jan Kott, wykładowca na Uniwersytetach we Wrocławiu i w War-
szawie, a  także w  Yale i  Berkeley, powiedział: Każda epoka znajduje w  nim 
[w Szekspirze – przyp. E. L.] to, czego sama szuka i co sama chce zobaczyć. Zda-
niem angielskich krytyków, Kott okazał się współczesnym Szekspira, tak jak 
Szekspir współczesnym Kotta. W naszych czasach – pisał o tym literackim fe-
nomenie Peter Brook, komentując szekspirowskie interpretacje Kotta – Polska 
znalazła się najbliżej gorączki, niebezpieczeństwa, intensywności, fantazji i  co-
dziennego zaangażowania w procesy społeczne, a to właśnie sprawiało, że życie 
człowieka epoki elżbietańskiej było tak straszliwe, wyrafinowane i  fascynujące. 
Nic więc dziwnego, że to Polak wskazuje nam drogę. Tak więc, stwierdził Brook, 
Kott dzięki kontekstowi swojego życia należy właściwie do epoki elżbietańskiej.
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I w tym zawierają się właśnie kulturowe pomosty. Martin Esslin, angielski 
historyk literatury, widział w autorze Szekspira współczesnego intelektualistę sy-
tuującego się między Wschodem a Zachodem, dostrzegając w nim i jego pisar-
stwie wielką zdolność pobudzania dyskursów. Jeśli uznać antropologiczno-kul-
turowe doktryny wybitnego współczesnego amerykańskiego kulturoznawcy 
Stephena Greenblatta, w których przekonująco udowadnia, iż przez dzieło sztu-
ki przepływają energie społeczne, to w szekspirowskiej dramaturgii przepływa 
ich nieskończoność. Sztuka wykreowania współczesnego Szekspira w kulturo-
wych kontekstach dramatu europejskiego staje się w jego ujęciu niewątpliwym 
fenomenem interpretacyjnym.

Tę wspólnotę kultury i człowieka odsłonił oraz utrwalał w świadomości czy-
telników i odbiorców sztuki Bolesław Taborski, wychodząc poza lokalność 

sztuki i otwierając ją na świat. Tak artysta słowa – poeta i człowiek teatru Bole-
sław Taborski pojmował właśnie teatr jako szczególny wyraz ludzkiej ekspresji. 
Teatr stał się dla tego fenomenalnego translatora szansą odkrywania ukrytych 
znaczeń egzystencjalnych, tak w swojej sceniczności i nierozerwalnie związa-
nym z nią SŁOWEM, jak i różnorodnych eksperymentach scenicznych zacho-
wań wyrażających odmienne formy teatralizacji scenicznego przekazu. I za-
pewne dlatego stąd właśnie, z  owych fascynacji nowym teatrem zrodziło się 
zainteresowanie sztuką Jerzego Grotowskiego. Mówił Taborski:

Na naszych oczach słowo zaczęło się dewaluować i trzeba było znaleźć inne wia-
rygodne środki przekazu, by wyrazić prawdę o człowieku. […] Greckie Logos, to jest 
zarówno „myśl”, jak i „słowo”, zarówno to, co jest wyrażalne, jak i  to, czym się to 
wyraża, oznacza przecież jedność. […] Uważałem zawsze, że tylko mim, przyjmu-
jąc na siebie profesjonalnie przygotowaną ograniczoność, może się w pełni wyrazić 
w środkach pozasłownych.

Dlatego przecież nawet Grotowski uzupełniał swoje działania, w  których 
tekst egzystował w  fazie szczątkowej, ale egzystował tekstami teoretycznymi 
i komentarzami krytycznymi. Taborski dokonał przekładu pism Jerzego Gro-
towskiego, powstałych już po książce W stronę teatru ubogiego oraz prac po-
święconych historii teatru Laboratorium Grotowski’s Laboratory Zbigniewa 
Osińskiego i Tadeusza Burzyńskiego. Był wyłącznym tłumaczem na język an-
gielski tego niekonwencjonalnego artysty teatru i  jego teoretyka. Dlatego też 
Grotowski powierzył mu takie swoje tytuły, jak Ku teatrowi ubogiemu czy 
W stronę kultury czynnej. Kilka też wystąpień ich autora tłumaczył na żywo. 
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Sam Taborski wspominał, że o ile Kott najczęściej nie ingerował w tłumacze-
nia, to Grotowski szczegółowo i długo je weryfikował. I tak wnikliwe rozmowy 
z twórcą oryginalnych tekstów pozwoliły w sztuce translatorskiej oddać niepo-
wtarzalne sensy oryginału.

Bolesław Taborski był jednym z pierwszych dziennikarzy Sekcji Polskiej BBC, 
który odwiedził Rzym po wyborze kardynała Karola Wojtyły na papieża. Po 

raz pierwszy spotkał Ojca Świętego 3 grudnia 1978 roku, o czym ze wzrusze-
niem opowiedział polskim słuchaczom BBC, choć Karola Wojtyłę poznał Ta-
borski – poeta dużo wcześniej, bo w 1958 roku w Krakowie na spotkaniu przy-
jaciół „Tygodnika Powszechnego”. Niemal po 20 latach, czcząc w Rzymie nowo 
wybranego papieża Jana Pawła II, uzyskał oficjalną zgodę Watykanu na prze-
kłady dramatów Karola Wojtyły na język angielski. Od tego momentu w pro-
gramach radiowych BBC rozpoczęto systematyczne prezentacje poematów 
Wojtyły, które w  oryginałach recytował przed mikrofonem właśnie Bolesław 
Taborski.

W kwietniu 1979 roku, w  czasie następnej wizyty w  Watykanie, Taborski 
wręczył Papieżowi jedną z  pierwszych biografii Ojca Świętego, powstałych 
na Zachodzie. Jej autorem był Nowozelandczyk James Oram, zaś Taborski au-
torem rozdziału poświęconego twórczości poetyckiej i dramaturgicznej, a tak-
że imponującej działalności teatralnej Karola Wojtyły. Taborski nawet wcze-
śniej wyrażał swoją fascynację artystyczną duszą Papieża, dostrzegając w niej 
niejako spiritus movens tak wielkiego bogactwa wyrazów i  form służby Jana 
Pawła II Bożemu Miłosierdziu i Kościołowi. Już pierwszy rok studiów skierował 
moją uwagę w stronę języka. To wprowadziło mnie zupełnie w nowe wymiary, 
żeby nie powiedzieć w misterium języka – tak mówił o sobie Karol Wojtyła. Ta-
borski pragnął papieskie misterium języka odsłonić Brytyjczykom i Zachodowi 
 I uczynił to.

Bolesław Taborski przetłumaczył na język angielski dramaty Karola Wojty-
ły, ale fenomen tych tłumaczeń nie sprowadzał się jedynie do perfekcji trans-
latorskiej ich autora. Dramaty Wojtyły w  tłumaczeniu Taborskiego w  swoich 
różnorodnych edycjach zawierają krytyczne komentarze, a  nawet literackie 
analizy, szczegółowe przypisy wyjaśniające semantyczne meandry czytelnikowi 
zakotwiczonemu w jakże odmiennej niż słowiańska kulturze anglo-amerykań-
skiej. Odnoszą się jednocześnie do bogactwa tej odmienności, w której czytel-
nik może odnajdować siebie. Oryginalność tekstów dramatycznych, takich jak 
Hiob i Jeremiasz czy Brat naszego Boga, Przed sklepem jubilera, Promienio-
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wanie ojcostwa wyraża się w różnorodności poetyk dramaturgicznych, których 
tajemnicę europejskiemu i światowemu czytelnikowi odsłonił tłumacz i ich in-
terpretator.

I tak, jak stwierdził, w  swoim fascynującym roboczym opracowaniu, wy-
mownie zatytułowanym „Przekład: problemy praktyka”, które otrzymałam 
z rąk samego autora:

[Dramaty te] są bardzo różne i każdy wymaga odmiennego podejścia. Dwa wcze-
sne: „Hiob” i  „Jeremiasz” napisane wierszem wykazującym wpływy Młodej Polski, 
częściowo rymowanym, wymagały pewnego uproszczenia języka […]. Przełożenie 
ich na styl późnowiktoriański byłoby niecelowe […]. Natomiast problematyka tych 
dramatów pozostaje nadal aktualna i należało przekazać ich ducha w sposób bar-
dziej bezpośredni. […] Podejście takie nie było już możliwe w wypadku pozostałych 
dramatów, bardziej filozoficznych niż poetyckich.

Brat naszego Boga jest, zdaniem Taborskiego, dramatem napisanym prozą, 
ale nie potoczną. Dostrzega w nim tłumacz – interpretator szczególny rodzaj 
wewnętrznego, filozoficznego dialogu wyrażonego przyjętą w nim retoryką. I tę 
retorykę, jej oryginalność pragnął oddać tłumacz, jak sam wyznaje, mniej wię-
cej dosłownie. Przed sklepem jubilera to dramat filozoficzny i poetycki, wyma-
gający wielkiej precyzji translatorskiej. Zaś tłumaczenie dramatu Promieniowa-
nie ojcostwa okazało się wielkim wyzwaniem teologicznym, które skierowało 
Taborskiego w stronę myśli filozoficznej ks. prof. Józefa Tischnera. Dramaty te 
dzięki ich wirtuozowskiemu przekładowi znalazły się w kulturowej przestrzeni 
Europy i Stanów Zjednoczonych. Ukazały się m.in. w książkowych wydaniach 
Hutchinsona w Londynie i Random House w Stanach Zjednoczonych.

Wkrótce doszło do wydania Dramatów zebranych i pism o teatrze Karola 
Wojtyły, a wydawca University of California Press poprosił tłumacza o szczegó-
łowy komentarz krytyczny, wstęp do całości edycji, jak i do poszczególnych tek-
stów dramatycznych Wojtyły. Tłumacz w uzgodnieniu z wydawcą zaopatrzył 
to jakże ważne wydanie zbiorem szczegółowych przypisów, które wprowadzają 
czytelnika w nieznane dlań tajniki polskiej historii i realia współczesności. I tak 
brytyjski czytelnik dzięki mistrzowskim tłumaczeniom Bolesława Taborskiego 
poznawał – a może to czynić i dzisiaj – Polskę, jej kulturę i artystyczną orygi-
nalność jej twórców.

I należy też choć iluminacyjnie odnotować, że Taborski tworzył swą po-
ezję także w  języku angielskim i  tłumaczył też na  ten język swoje poetyckie 
wcześniejsze utwory. M.in. w drugiej połowie lat 70. ukazał się obszerny tom 
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poetycki zatytułowany For the Witnessses, do którego weszła m.in. wcześniej 
opublikowana poezja Taborskiego z tomiku Duet. Amerykański krytyk Alan 
C. Lupack określił ten tom jako przenikliwy oraz po mistrzowsku wycyzelowa-
ny.

Polski czytelnik poznawał i poznaje do dzisiaj w tłumaczeniach Taborskiego 
twórczość Gravesa czy noblisty Pintera. To dzięki sztuce translatorskiej i kunsz-
townemu objaśnianiu i profesjonalnemu interpretowaniu przezeń tajników tłu-
maczonych tekstów zrodziły się na trwałe owe kulturowe pomosty, bo kultura 
zawsze łączyła i łączy ludzi.

Ewa Lewandowska-Tarasiuk

cultural BridgeS Of BOleSław taBOrSki 
– a tranSlatOr and an interpreter

Summary

The author of the article is interested in the translating talent of Boleslaw Taborski. This 
matter has been constituted by exceptionally high level of historical and literary knowl-

edge, literary criticism, theatrical expertise, awareness of poetics of the texts under transla-
tion and also great sensitivity for words corresponding with philological professionalism. 
The article depicts instances and brief presentations of plays by Karol Wojtyła, intellectu-
ally and artistically extraordinary texts by Jan Kott, Jerzy Grotowski, Stanisława Przybysze-
wska and Harold Pinter. Bolesław Taborski used to live in both cultures: that one where his 
roots and love were; and this one which had been shaping his heart and mind since his ear-
ly years, which had become closer and closer by getting to know and experiencing it, and 
whose ropes he unveiled thanks to his great mastery of word.

Keywords: Bolesław Taborski, Polish literature, translation, interpretation
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Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Londyn

czaSOpiSma emigracyjne jakO źródłO 
dO Badań nad śrOdOwiSkiem pOlSkicH 

artyStów plaStyków na OBczyźnie

Dopiero w  XXI wieku artyści plastycy z  pokolenia „niezłomnych”, żyjący 
na  emigracji na  Wyspach Brytyjskich, doczekali się opracowania na  te-

mat ich działań twórczych. Wątki te podjął historyk sztuki Jan Wiktor Sienkie-
wicz w naukowej publikacji pt. Artyści Andersa. Continuità e novità (Warsza-
wa – Toruń, 2013; wyd. 2, Warszawa, 2014). Opracowanie to, dokumentujące 
twórczość Grupy 49 i Studium Malarstwa Sztalugowego, prowadzonego przez 
Mariana Bohusza-Szyszkę, zostało odnotowane przez recenzentów1. Elżbieta 
Lewandowska doceniła rozmiar pracy Sienkiewicza, postulowała jednak za-
razem o podsumowanie przesłania, ponieważ zabrakło jej różnych informacji 
na temat działalności Grupy 49, z której (i Związku Młodych Artystów) wyłoni-
ło się w 1957 roku Zrzeszenie Polskich Artystów Plastyków, działające do dziś2. 
Redakcja miesięcznika „Nowy Czas” zamieściła także wywiad z autorem, prze-
prowadzony przez Marcina Lutomierskiego z okazji otrzymania nagrody – me-
dalu Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”3.

1 E. Lewandowska, Twórcze dziedzictwo, „Nowy Czas”, 2014, nr 11/12 (209–210), 
s. 26–27.

2 Tamże, s. 27.
3 M. Lutomierski, Sztuka w poczekalni, „Nowy Czas”, 2014, nr 11/12 (209–210), s. 27–28.
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Jako uzupełnienie tej publikacji uznać możemy wypromowany w Jazz Café 
Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego (POSK) 29 marca 2015 roku 
w Londynie katalog pt. The Association of Polish Artists in Great Britain, wydany 
w formacie A4, na papierze kredowym, pod redakcją Maryli Paderewskiej-Ja-
kubowskiej w opracowaniu graficznym Małgorzaty Łapsy-Maławskiej, ze wstę-
pem Jana Wiktora Sienkiewicza (London, APA, 2015)4.

Zastanawiający jest jednak fakt śladowego wykorzystania polskich czaso-
pism emigracyjnych edytowanych w Wielkiej Brytanii i we Francji w przedsta-
wianych w obu opracowaniach wydarzeniach artystycznych, które rejestrowały 
na bieżąco odbywające się wystawy Polaków-uchodźców, nie tylko na Wyspach 
Brytyjskich, ale i na świecie. Przyjrzyjmy się zatem tej swoistej kronice życia 
twórczego, jaka wyłania się z  łamów „Dziennika Polskiego”, „Dziennika Pol-
skiego i Dziennika Żołnierza”, „Orła Białego”, „Wiadomości”, „Oficyny Poetów” 
czy „Kultury”. Autorka artykułu już kilka lat temu zwróciła uwagę na możli-
wość wykorzystania polskich czasopism emigracyjnych do badań nad ruchem 
artystycznym Polaków na obczyźnie5.

Komunikat nadesłany w 1959 roku przez Zarząd Zrzeszenia Plastyków Pol-
skich w  Wielkiej Brytanii do  redakcji „Kontynentów. Nowego Merkuriusza” 
w Londynie brzmiał:

Im dłużej trwa nasz pobyt na emigracji, tym bardziej staje się wyraźne, że naj-
większym dobrem, o które tutaj dbać powinniśmy, są wartości kulturalne. Działal-
ność kulturalna wyrasta, niezależnie od koniunktur politycznych, ze źródła najgłęb-
szego. Źródłem tym jest wewnętrzna potrzeba człowieka, wychowanego w polskiej 
kulturze, manifestowania w swój własny, odrębny, swobodny sposób przeżywanych 
uczuć i  spostrzeżeń, wypowiadania się o  własnym wewnętrznym życiu, względnie 
o reakcji na otaczający go świat. O twórczości polskich literatów, szczęśliwie społe-
czeństwo polskie wie stosunkowo wiele. Na uchodźstwie wychodziło i wychodzi sporo 
polskich pism, kilkanaście firm wydawniczych, biblioteki, księgarnie, radio, telewizja. 
O wyróżnionych pracach dają znać liczne nagrody literackie. Zupełnie po macosze-
mu potraktowana jest plastyka polska. W samej tylko Wielkiej Brytanii pracuje kilku-

4 T. Bazarnik, Katalog polskich artystów APA, „Nowy Czas”, 2015, nr 3 (213), s. 31.
5 J. Chwastyk-Kowalczyk, Uniwersalny język twórczości polskich artystów plastyków 

na obczyźnie, w: Świat w obrazach. Zbiory graficzne w  instytucjach kultury: ich ty-
pologia, organizacja i  funkcje, red. M. Komza, seria „Bibliotekoznawstwo”, XXVIII, 
Wrocław, 2009, s. 115–129; taż, Polskie czasopisma emigracyjne w Londynie – kroniką 
dokonań artystycznych Polaków na obczyźnie, „Gospodarka. Rynek. Edukacja. Media 
– Kultura – Pogranicza”, [Wrocław, Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”], 2009, 
s. 15–24.
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dziesięciu malarzy, grafików, rzeźbiarzy i ceramików. Niestety, po dziś dzień, za wy-
jątkiem kilku, którzy weszli w środowisko angielskie, mają oni bardzo ograniczone 
możliwości wyjścia poza ściany swoich pracowni. Większość społeczeństwa emigra-
cyjnego żyje życiem własnym, poza środowiskiem angielskim6.

Środowisko polskich rzeźbiarzy działających w Wielkiej Brytanii, niewiel-
kie wprawdzie, ale połączone losem tułaczki wojennej – prawie wszyscy prze-
szli Syberię, łagry i  więzienia rosyjskie, z  armią Andersa dotarli na  Wyspy 
Brytyjskie i tu pozostali. Wspólnie wystawiają, przeważnie w Drian Galleries 
i POSK-u w Londynie. Ich jedyna, jak dotąd, zbiorowa wystawa miała miejsce 
w POSK-u w listopadzie 1977 roku. Wzięli w niej udział: Andrzej Bobrowski, 
Jan Marian (Marian Kościałkowski – malarz, rzeźbiarz), Jerzy Stocki, Alek-
sander Werner (grafik, malarz, rysownik, rzeźbiarz) i Tadeusz Zieliński (ma-
larz, rzeźbiarz). Na ekspozycji nie było prac Adama Kossowskiego ze względu 
na ich specyficzne miejsce przeznaczenia, Jana Lubelskiego (ur. w 1922 roku, 
studiował w Slade School w Londynie), Józefa Piwowara, Tadeusza Kopera, 
Jana Kępińskiego (malarz, rzeźbiarz, fotografik, filmowiec). Wszyscy polscy 
twórcy emigracyjni uprawiali również inne techniki plastyczne, bo z czystej 
sztuki rzeźbiarskiej nie mogli się utrzymać.

Wśród ugrupowań, w których ramach wystawiali swoje prace polscy artyści 
na obczyźnie, należy wymienić:

Konfraternię Artystów, przemianowaną na Studium Malarstwa Sztalugo-
wego Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie7: 
Janina Baranowska, Tadeusz Beutlich, Marian Bohusz-Szyszko8, Ryszard De-

6 „Kontynenty. Nowy Merkuriusz”, 1959, nr 2, s. 11.
7 (a.), Polskie życie kulturalne. Lawina wystaw plastyki polskiej, „Orzeł Biały”, 1956, nr 6 

(710), s. 3; Polskie życie kulturalne, „Orzeł Biały”, 1956, nr 46 (760), s. 3; Polskie życie 
kulturalne, „Orzeł Biały”, 1957, nr 1 (757), s. 3; Polskie życie kulturalne, „Orzeł Biały”, 
1958, nr 3 (811), s. 3; nr 21 (829), s. 3; nr 40 (848), s. 3; A. Witek, Przegląd wydarzeń 
z dziedziny kultury, „Orzeł Biały”, 1985, nr 1400 (XI), s. 58.

8 Janina Baranowska: A. Drwęska, Malarstwo polskie, „Orzeł Biały”, 1956, nr 32 (736), 
s. 3; S. Frenkiel, Malarstwo Baranowskiej, „Wiadomości”, 1962, nr 8 (830), s. 5; tenże, 
Wystawa Janiny Baranowskiej, „Wiadomości”, 1969, nr (1198), s. 5; tenże, Nowa faza 
Baranowskiej, „Wiadomości”, 1972, nr 10 (1353), s. 3; M. Bohusz-Szyszko, Malarstwo 
Baranowskiej, „Wiadomości”, 1973, nr 44 (1440), s. 5; S. Frenkiel, Malarstwo Baranow-
skiej, „Wiadomości”, 1975, nr 12 (1512), s. 3; informacja o wystawie J. Baranowskiej, 
„Oficyna Poetów”, 1978, nr 2 (49), s. 40.

 Tadeusz Beutlich: Kolorową, czterostronicową wkładkę z reprodukcjami jego obra-
zów zamieścił londyński kwartalnik „Oficyna Poetów”, 1970, nr 2 (17); A. Drwęska, 
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mel, Antoni Dobrowolski9, Kazimierz Dźwig10, Stanisław Frenkiel11, Władysław 
Fusek-Forosiewicz12, Józef Herman13, Maria Jarmołowicz-Hutton (zadziwiła 
poziomem i dojrzałością, subtelnym i oryginalnym poczuciem koloru, smakiem 
i kompetencją techniczną14), Halina Karska (dostąpiła zaszczytu namalowania 
portretu królowej Elżbiety15), Zofia Kobylińska, Marian Kościałkowski16, Halima 

Dwaj artyści, „Wiadomości”, 1969, nr 6 (1193), s. 3; S. Frenkiel, Tkaniny i grafika Beu-
tlicha w Galerii Grabowskiego, „Wiadomości”, 1970, nr 42 (1281), s. 4; tenże, Tkaniny 
Beutlicha w Galerii Grabowskiego, „Wiadomości”, 1973, nr 2 (1398), s. 5; Sztuka bez 
granic, „Wiadomości”, 1974, nr 36 (1485), s. 5.

 Marian Bohusz-Szyszko: (a.), Polskie życie kulturalne. Lawina wystaw plastyki pol-
skiej, „Orzeł Biały”, 1956, nr 6 (710), s. 3; nr 11 (715), s. 3; S. Zahorska, Sztuka sym-
boliczna Mariana Bohusza-Szyszki, „Wiadomości”, 1957, nr 19 (580), s. 5; S. Frenkiel, 
Marian Bohusz-Szyszko, „Wiadomości”, 1973, nr 12 (1408), s. 3; reprodukcje obrazów 
artysty zostały zamieszczone: „Wiadomości”, 1957, nr 3 (564), s. 3; 1973, nr 51/52/53 
(1447/48/49), s. 7.

9 Czarno-białą czterostronicową wkładkę z reprodukcjami malarza zamieściła „Oficy-
na Poetów”, 1968, nr 2 (9), kolorową czterostronicową – 1974, nr 1 (32).

10 S. Frenkiel, Kazimierz Dźwig, „Wiadomości”, 1973, nr 33/34 (1429/30), s. 7.
11 Stanisław Frenkiel był stałym krytykiem plastycznym w „Oficynie Poetów”, która zamie-

ściła czterostronicowe czarno-białe i kolorowe wkładki z reprodukcjami obrazów artysty: 
1971, nr 1 (20), 1978, nr 4 (51); reprodukcje ilustracji do książki Mariana Pankowskiego 
Rudolf oraz projekt okładki – 1980, nr 1 (57); Z. Turkiewicz, Wystawy londyńskie, „Kultu-
ra”, 1966, nr 1/2 (219/220), s. 199–203; Stanisław Frenkiel w Brukseli, „Wiadomości”, 1973, 
nr 15/16 (1411/1412), s. 11; M. Pankowski, Frenkiel w Brukseli, „Wiadomości”, 1973, nr 
19 (1415), s. 3; tenże, Frenkiel znowu w Brukseli, „Oficyna Poetów”, 1978, nr 2 (49), s. 31; 
A. Drwęska, Dwaj artyści, „Wiadomości”, 1969, nr 6 (1193), s. 3; Z. Kosiński, Polska sztu-
ka współczesna na Obczyźnie, „Wiadomości”, 1970, nr 45 (1284), s. 4; M. Bohusz-Szyszko, 
Malarstwo Stanisława Frenkla, „Wiadomości”, 1971, nr 1 (1292), s. 3; tenże, O sztuce Sta-
nisława Frenkla, „Wiadomości”, 1974, nr 8 (1457), s. 4.

12 Czarno-białą czterostronicową wkładkę z reprodukcjami obrazów artysty zamiesz-
czono w „Oficynie Poetów”, 1975, nr 1 (36) oraz informacje o wystawie w Galerii 
Grabowskiego w Londynie – s. 55; M. Bohusz-Szyszko, Wystawa Władysława Fuska-
-Forosiewicza, „Wiadomości”, 1975, nr 15 (1515), s. 5.

13 A. Drwęska, Polska jesień i zima, „Orzeł Biały”, 1957, nr 23 (779), s. 3.
14 M. Bohusz-Szyszko, Wystawa Marii Jarmołowicz-Hutton, „Dziennik Polski i Dzien-

nik Żołnierza” [dalej: DPiDŻ], 1978, nr 250, s. 3.
15 Obrazy Haliny Karskiej w Alpine Gallery, DPiDŻ, 1977, nr 216, s. 3; E. Chudzyński, 

Wystawa pogodnego malarstwa Haliny Karskiej w POSK-u, DPiDŻ, 1978, nr 230, s. 4.
16 Czarno-białą czterostronicową wkładkę z reprodukcjami rysunków artysty zamieści-

ła „Oficyna Poetów”, 1979, nr 4 (55).
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Nałęcz17, Leon Piesowocki, Józef Piwowar18, Ryszard Sorso, Halina Sukiennic-
ka19 (malarstwo powściągliwe, zdyscyplinowane, pełne ekspresji, mocne, o zdecy-
dowanym charakterze i ceramika; z jej inicjatywy powstały kolekcje polskiego 
malarstwa emigracyjnego w  POSK-u i  w Klubie Polskiej YMCA; o  jej twór-
czości pisano wielokrotnie20; to ona wymusiła w 1965 roku przystąpienie Zrze-
szenia Artystów Plastyków do nowo utworzonego POSK-u i urządzenie POSK 
Gallery21; przekazanie udokumentowanego zbioru, sporządzonego przez Janinę 

17 (a.), Polskie życie kulturalne. Lawina wystaw plastyki polskiej, „Orzeł Biały”, 1956, nr 
6 (710), s. 3; (n.), Polskie życie kulturalne, „Orzeł Biały”, 1956, nr 37 (741), s. 3; nr 42 
(746), s. 3; M. Bohusz-Szyszko, Malarstwo Halimy Nałęcz, „Wiadomości”, 1969, nr 4 
(1191), s. 3; tenże, Z. Kosiński, Polska sztuka współczesna na Obczyźnie [Halima Na-
łęcz], „Wiadomości”, 1970, nr 45 (1284), s. 4; informacje o wystawie w Drian Galery, 
„Wiadomości”, 1971, nr 4 (1295), s. 5; S. Frenkiel, Ogrody Semiramidy, „Wiadomości”, 
1974, nr 34 (1483), s. 5; tenże, Malarstwo Halimy Nałęcz, „Wiadomości”, 1976, nr 8 
(1560), s. 3.

18 Polskie życie kulturalne – Józef Piwowar, „Orzeł Biały”, 1956, nr 46 (748), s. 3; M. Bo-
husz-Szyszko, Twórczość Józefa Piwowara, „Wiadomości”, 1970, nr 12/13 (1251/52), 
s. 16.

19 S. Zahorska, Malarstwo H. Sukiennickiej, „Wiadomości”, 1958 z dn. 15.06.), s. 3; taż, 
O malarstwie H. Sukiennickiej, „Oficyna Poetów”, 1976, nr 3 (42), s. 58; kolorową 
wkładkę z reprodukcjami malarki zamieściła „Oficyna Poetów”, 1976, nr 3 (42); Z. 
Turkiewicz, O malarstwie H. Sukiennickiej, „Kultura”, 1964, nr 4 (198), s. 89; M. Bo-
husz-Szyszko, Malarstwo Haliny Sukiennnickiej, „Wiadomości”, 1969, nr 21 (1208), 
s. 2; Teka Wileńska Haliny Sukiennickiej, „Wiadomości”, 1970, nr 6 (1245), s. 3; M. 
Bohusz-Szyszko, Sztuka Haliny Sukiennickiej, DPiDŻ, 1979, nr 83 [dodatek DPiDŻ 
nr 14 „Tydzień Polski” – dalej: TP], s. 7; tenże, H. Sukiennicka, „Wiadomości”, 17 
XI 1974, s. 5; A. Drwęska, Malarstwo H. Sukiennickiej, DPiDŻ, TP, 10 IV 1965, s. 8; 
DPiDŻ, TP, 11 III 1967, s. 9; taż, Wystawa obrazów 80-letniej Sukiennickiej, DPiDŻ, 
1986, nr 54, s. 7; Wydarzenia miesiąca. Zachód – Emigracja. Wystawa Haliny Sukien-
nickiej, „Kultura”, 1986, nr 4 (463), s. 149.

20 Np.: B. Przyłuski, Obrazy Sukiennickiej, „Wiadomości”, 1972, nr 47 (1390), s. 2; 
A. Drwęska, Malarski bilans zimowy, DPiDŻ, 1978, nr 135 [nr 22 TP], s. 6; M. Bo-
husz-Szyszko, Nowe obrazy Sukiennickiej, „Wiadomości”, 1974, nr 45 (1494), s. 5; ten-
że, Twórczość Haliny Sukiennickiej, DPiDŻ, 1980, nr 261 [nr 44 TP], s. 6; A. Drwęska, 
Wystawy polskich malarzy w Londynie, DPiDŻ, 1980, nr 279 [nr 47 TP], s. 7.

21 J. Baranowska, Wystawa plastyków polskich w POSK-u, DPiDŻ, 1979, nr 112 [nr 19 
TP], s. 12. Ta wystawa odbyła się w  1979 r. w  ramach Tygodnia Kultury Polskiej. 
Otworzył ją 16 kwietnia 1979 r. M. Bohusz-Szyszko. Udział wzięli: rzeźbiarze – An-
drzej Bobrowski, M. Kościałkowski, Jerzy Stocki, Józef Piwowar, A. Werner, Tadeusz 
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Baranowską, nastąpiło w 1968 roku22, zbiory te, ambitnie i dobrze dobrane, były 
cyklicznie prezentowane szerokiej publiczności23), Zygmunt Turkiewicz, Alek-
sander Werner24, Tadeusz Znicz-Muszyński25;

Grupę 4926: należało do niej 13 malarzy – Tadeusz Beutlich (inicjator utwo-
rzenia grupy), Zbigniew Adamowicz, Janina Baranowska, Andrzej Bobrowski27, 
Ryszard Demel, Antoni Dobrowolski, Kazimierz A. Dźwig, Marian J. Eichler, 
Marian Hordy-Kościałkowski (zawsze czuł formę – uwydatnia się to w jego ma-
larstwie, w  rysunkach, w  grafice. Niezwykła fantazja, oryginalność wizji. […] 
Swobodniej wypowiadał się formą – stąd siła ekspresji jego rysunku i uroda rzeźb, 
które tak pięknie ciosał w drewnie i marmurze28), Piotr Mleczko, Leon Piesowoc-
ki, Stefan Starzyński29, Aleksander Werner (Marian Bohusz-Szyszko uważał, że 

Zieliński oraz malarze – J. Baranowska, M. Bohusz-Szyszko, K. Borcharott, D. Collie, 
A. Dobrowolski, S. Dubiel, K. Dźwig, Władysław Fusek-Forosiewicz, Irena Fusek-
-Forosiewicz (żona), M. Hutton, I. Jakubowska, S. Kania, K. Karpińska, E. Kiknadze, 
Z. Kobylińska, E. Kozerska, A. Kuhn, H. Nałęcz, J. Pejsak, J. Pietraszewska, Z. Piasec-
ka, J. Piwowar, H. Sukiennicka, Jan Wieliczko (pierwsza wystawa w Londynie w 1948 
r., kiedy był asystentem prof. S. Polunina w London Slade School; za: Klub Polskiej 
YMCA, DPiDŻ, 1948, nr 29, s. 3), T. Znicz-Muszyński.

22 POSK Gallery ma stałą kolekcję polskich prac, DPiDŻ, 1968, nr 147, s. 3.
23 Oko, Polscy plastycy reprezentowani w Kolekcji POSK-u, DPiDŻ, 1982, nr 73 [nr 13 

TP], s. 16; D. Gradosicka, Wystawa w POSK-u pejzaży i portretów Romana Kruszyń-
skiego, DPiDŻ, 1985, nr 300, s. 7.

24 A. Drwęska, Malarstwo polskie, „Orzeł Biały”, 1956, nr 32 (736), s. 3; czterostronico-
wą wkładkę reprodukcji artysty zamieściła „Oficyna Poetów”, 1966, nr 4 (7); S. Fren-
kiel, Wystawa Aleksandra Wernera, „Wiadomości”, 1972, nr 11/12 (1356/57), s. 6.

25 Polskie życie kulturalne, „Orzeł Biały”, 1956, nr 46 (760), s. 3; A. Drwęska, Polska je-
sień i zima, „Orzeł Biały”, 1957, nr 23 (779), s. 3; S. Frenkiel, Znicz-Muszyński [Tade-
usz], „Wiadomości”, 1962, nr 44 (866), s. 5.

26 (a.), Polskie życie kulturalne, „Orzeł Biały”, 1956, nr 6 (710), s. 3; A. Drwęska, Wystawa 
„Grupy 49”, „Orzeł Biały”, 1956, nr 11 (715), s. 7; taż, Malarstwo polskie, „Orzeł Biały”, 
1956, nr 32 (736), s. 3; Polska jesień i zima, „Orzeł Biały”, 1957, nr 23 (779), s. 3.

27 S. Frenkiel, Pożegnanie Galerii M. Grabowskiego [o twórczości Andrzeja Bobrowskie-
go i Jana Mleczki], „Wiadomości”, 1976, nr 2 (1554), s. 1.

28 Tamże.
29 A[licja] D[rwęska], Wystawa monotypii St. Starzyńskiego, DPiDŻ, 1950, nr 281, s. 3; 

S. Frenkiel, Polskie malarstwo i rzeźba w Wielkiej Brytanii 1945–1985, w: Polskie wię-
zi kulturowe na Obczyźnie, „Prace Kongresu Kultury Polskiej na Obczyźnie”, t. VIII, 
red. M. Paszkiewicz, Londyn, 1986, s. 119.
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drzeworyty Wernera to rzeczy wprost pyszne, na miarę poważnych osiągnięć gra-
ficznych – i nie tylko wśród polskich artystów, […] o mistrzowskim opanowaniu 
tworzywa), Tadeusz Znicz-Muszyński (Był jednym z pierwszych, którzy w latach 
pięćdziesiątych porzucili sztukę figuratywną, by uprawiać sztukę abstrakcyjną, 
przypominającą niesprecyzowane przestrzenne wizje30);

London Group31: A. Dynaburska, Stanisław Frenkiel, Henryk Gotlib32, Józef 
Herman, Artur Horowicz, Stefan Knapp33, rzeźbiarz Tadeusz Koper34, H. Korn-
gold, Halima Nałęcz, J. Natanson, Tadeusz Potworowski35 (wyrafinowany ko-
lorysta, jak zwykle spokojny, zrównoważony, szczery w swym realistycznym po-
dejściu36), Zdzisław Ruszkowski37, Teresa Strzebrakowska (lata 70.)38, R. Szturm 
de Sztrem, M. Szwarc, Franciszka Themerson (bliska tradycji dada i surreali-
zmu)39, Feliks Topolski, Jan Wieliczko40, Marek Żuławski41;

30 S. Frenkiel, Polskie malarstwo i rzeźba…, s. 112.
31 Np. A. Dorabialska, Malarstwo polskie, „Orzeł Biały”, 1956, nr 32 (736), s. 3.
32 S. Frenkiel, Henryk Gotlib, „Wiadomości”, 1969, nr 10 (1197), s. 2.
33 A. Drwęska, Malarstwo polskie, „Orzeł Biały”, 1956, nr 32 (736), s. 3.
34 Polskie życie kulturalne, „Orzeł Biały”, 1957, nr 1 (757), s. 3; ośmiostronicową czar-

no-białą wkładkę reprodukcji prac artysty zmieściła „Oficyna Poetów”, 1969, nr 1 
(12); czterostronicową czarno-białą wkładkę z biografią artystyczną twórcy zamieści-
ła „Oficyna Poetów”, 1977, nr 2 (45); w tym samym numerze na s. 41 w rubryce Kro-
nika i różne ciąg dalszy noty o T. Koperze.

35 J. Czapski, Tadeusz Piotr Potworowski, „Kultura”, 1962, nr 6 (176), s. 112–119; M. Żu-
ławski, Potworowski, „Wiadomości”, 1962, nr 27 (849), s. 4; czterostronicową wkład-
kę reprodukcji linorytów z cyklu Miasta polskie artysty zamieściła „Oficyna Poetów”, 
1970, nr 4 (19).

36 A. Drwęska, Patrząc na Londyn, DPiDŻ, 1955, nr 148, s. 3; taż, Polacy na wystawie 
Grupy Londyńskiej, DPiDŻ, 1955, nr 306, s. 7.

37 Kronika. Obrazy Zdzisława Ruszkowskiego, „Wiadomości”, 1971, nr 7 (1298), s. 6; re-
produkcje artysty zamieściły: „Wiadomości”, 1971, nr 53 (1396), s. 5; „Oficyna Po-
etów”, 1979, nr 2 (53).

38 A. Drwęska, Malarski bilans zimowy, DPiDŻ, 1978, nr 135 [nr 22 TP], s. 6.
39 A. Drwęska, Polscy malarze w Londynie, DPiDŻ, 1951, nr 60, s. 3; Kronika i różne 

[twórczość Franciszki i Stefana Themersonów], „Oficyna Poetów”, 1975, nr 3 (38), 
s. 40; czterostronicową czarno-białą wkładkę rysunków F. Themerson zamieściła 
„Oficyna Poetów”, 1976, nr 1 (40); A. Drwęska, Polska jesień i zima, „Orzeł Biały”, 
1957, nr 23 (779), s. 3.

40 (a.), Polskie życie kulturalne, „Orzeł Biały”, 1956, nr 6 (710), s. 3.
41 P. Rouve, Marek Żuławski, „Oficyna Poetów”, 1972, nr 1 (24), s. 37–38 oraz czterostroni-

cowa czarno-biała wkładka z reprodukcjami obrazów artysty.
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Free Painters Group42: Jadwiga Baranowska, Halina Korn, Halima Nałęcz;
Kontynentalno-Brytyjską Szkołę Malarstwa, wystawiającą w A.I.A. Galle-

ry w Londynie; byli to: Jankiel Adler43, Henryk Gotlib, Józef Herman, Tadeusz 
Potworowski, Zdzisław Ruszkowski, Marek Żuławski;

Grupę Szkocką: Władysław Fusek-Forosiewicz (1907–1983), Władysław Ja-
nikowski, rzeźbiarz Jan Lubelski Marian Kratochwil (ur. 1905), Leszek T. Mu-
szyński (niespokrewniony z  Tadeuszem), Tadeusz Potworowski44, Zdzisław 
Ruszkowski, Aleksander Żyw (ur. 1905; osiadł na  stałe w  Szkocji, jego prace 
znajdują się w stałych szkockich zbiorach muzealnych45);

South-East London Art. Group i Royal Society of Painters, Etchers and 
Engravers: Zbigniew Les (został członkiem Paisley Art Institute w Edynbur-
gu46), Janina E. Michałowska, Leszek T. Muszyński (niespokrewniony z Tade-
uszem Zniczem-Muszyńskim), Józef Sękalski47, Antoni Wasilewski;

British Royal Academy: Wiesław Pilawski (przybył z  Syberii do  Wielkiej 
Brytanii, gdzie zasilił brytyjskie lotnictwo, a po wojnie studiował na  londyń-
skiej Regent Polytechnic; skończył ją w 1949 roku, uzyskując National Diploma 
of Painting and Desing; wydarzeniem wielkiej miary było przyjęcie go w 1954 
roku do ekskluzywnego, zamkniętego grona 100 członków British Royal Aca-
demy (Królewski Instytut Malarstwa Olejnego) w Londynie 48, był pierwszym 
Polakiem, który dostąpił wyróżnienia przyjęcia do tego grona, jednym z nie-
wielu cudzoziemców; Pilawski na brytyjskim rynku sztuki był już dobrze znany, 
natomiast zupełnie nieznany w środowisku polskim, sam zaznaczył w wywia-
dzie, że angielska klientela całkowicie mu wystarcza finansowo; DPiDŻ odno-

42 Np.: (n.), Polskie życie kulturalne, „Orzeł Biały”, 1956, nr 22 (726), s. 3; nr 42 (746), s. 3; 
A. Drwęska, Malarstwo polskie, „Orzeł Biały”, 1956, nr 32 (736), s. 3; taż, Polska jesień 
i zima, „Orzeł Biały”, 1957, nr 23 (779), s. 3.

43 S. Frenkiel, Sztuka żydowska – Jankiel Adler, Eugeniusz Zak, Leopold Gotlib, „Wiadomo-
ści”, 1962, nr 24 (846), s. 5.

44 Jego rysunki zamieszczał londyński tygodnik „Orzeł Biały” w rubryce Z teki Tadeusza Po-
tworowskiego – np.: „Orzeł Biały”, 1956, nr 13/14 (717/718), s. 3.

45 Pismo odnotowało jego obecność na wystawie w Paryżu: E. K., Malarstwo i rzeźba 
polska w Paryżu, DPiDŻ, 1954, nr 154, s. 3.

46 (W. CZ.), Wyróżnienie rzeźbiarza polskiego, DPiDŻ, 1950, nr 54, s. 3.
47 (W. Cz.), Wystawa prac J. Sękalskiego, DPiDŻ, 1949, nr 146, s. 3.
48 Z. R., Młody polski artysta malarz w  Królewskim Instytucie Malarstwa Olejnego, 

DPiDŻ, 1954, nr 11, s. 3; A. Drwęska, Malarstwo polskie, „Orzeł Biały”, 1956, nr 32 
(736), s. 3; (n.), Polskie życie kulturalne, „Orzeł Biały”, 1956, nr 42 (746), s. 3.
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tował jego 40 obrazów i rysunków na wystawie malarstwa współczesnego pt. 
„Cztery palety” w miejskim muzeum w Derby49).

Funkcjonowali również twórcy niezależni, tacy jak: Stanisław Frenkiel (ur. 
w 1918 roku w Krakowie, gdzie rozpoczął studia na ASP; z sowieckich łagrów, 
do których rzucił go los w czasie wojny, wydostał się w szeregach armii gen. An-
dersa; ukończył w 1947 roku studia malarskie we francuskiej Akademii Sztuk 
Pięknych w Bejrucie, po czym przyjechał do Anglii, wykładał sztukę i historię 
sztuki w Wimbledon College w Londynie, co jakiś czas wystawiał swoje obra-
zy, najczęściej w Galerii Grabowskiego i Drian Gallery50; nie stronił od wystaw 
zbiorowych Zrzeszenia Polskich Artystów Plastyków w Wielkiej Brytanii oraz 
London Group), Michał Gliwa, Henryk Hayden, Stefan Knapp, Adam Kossow-
ski, Andrzej Kuhn czy Ewa Wnęk-Webb.

Stanisław Frenkiel w swoim wystąpieniu na Kongresie Kultury Polskiej, 26 
lat później, w  1985 roku w  Londynie ubolewał nad tym, że do  tej pory pla-
styczne dokonania Polaków na  emigracji nie zostały należycie udokumento-
wane w żadnej monografii51. Istnieje wprawdzie ilustrowana broszura wydana 
w 1944 roku, nakładem „Nowej Polski”, pod redakcją Piotra Potworowskiego 
i Marka Żuławskiego pt. Polish Artists in Great Britain, zawierająca twórczość 
21 artystów uprawiających sztukę na Wyspach Brytyjskich w tym okresie. W 
styczniu 1945 roku angielski miesięcznik „The Studio” wydał numer poświę-
cony sztuce polskiej52. W 1983 roku Zrzeszenie Artystów Plastyków Polskich 
w Wielkiej Brytanii wydało w języku angielskim pod redakcją Janiny Baranow-
skiej album pt. Contemporary Polish Artists in Great Britain, zawierający 46 re-
produkcji barwnych i dane biograficzne artystów. Przedmowy napisali Marek 
Żuławski i Stanisław Frenkiel. Wydawnictwo sfinansowała Fundacja Mateusza 
Grabowskiego. Jednak

49 Obrazy Polaka w muzeum, DPiDŻ, 1954, nr 305, s. 3; A. Dorabialska, Malarstwo polskie, 
„Orzeł Biały”, 1956, nr 32 (736), s. 3.

50 Wystawa kwietniowa u Grabowskiego, DPiDŻ, 1960, nr 92, s. 3; St. Z., W polskich ga-
leriach – Wystawa Stanisława Frenkla w Galerii Grabowskiego w Londynie, DPiDŻ, 
1960, nr 101, s. 3; [Stanisław] Frenkiel i [Marek] Łączyński w Galerii Grabowskiego, 
DPiDŻ, 1962, nr 56, s. 3.

51 W. Strzałkowski, Vademecum Kongresu – V dzień – Promieniowanie kultury polskiej, 
DPiDŻ, 1985, nr 220, s. 3.

52 S. Frenkiel, Polskie malarstwo i  rzeźba…, s. 107; tenże, Polskie malarstwo, grafika, 
rzeźba w Wielkiej Brytanii, w: Polska poza Polską. Sprawozdanie z III Kongresu Kultu-
ry Polskiej na Obczyźnie, red. K. Rowiński, Londyn, 1998, s. 78.
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mimo obszernej i bogatej dokumentacji w postaci katalogów i recenzji, artykułów 
i esejów krytycznych, a co najważniejsze, w postaci dzieł rzeźby i malarstwa, znajdu-
jących się w zbiorach prywatnych i publicznych, twórczość ta nie doczekała się opra-
cowania historycznego53.

Dzisiaj, w wolnej już Polsce, rodacy nadal niewiele wiedzą na temat doko-
nań artystycznych twórców żyjących na emigracji. Ich wystawy były odnoto-
wywane regularnie na łamach polskich czasopism emigracyjnych, by wymienić 
londyński „Dziennik Polski”, potem po fuzji z „Dziennikiem Żołnierza” w 1944 
roku – „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” (dalej: DPiDŻ), londyński tygo-
dnik „Wiadomości”, „Kontynenty. Nowy Merkuriusz”, kwartalnik „Oficyna Po-
etów”, tygodnik, później miesięcznik „Orzeł Biały”, paryski miesięcznik „Kul-
tura” i inne. Są nieocenionym źródłem wiedzy na ten temat, rzetelną kroniką 
pracy twórczej, wystaw polskich malarzy, grafików, rzeźbiarzy, architektów i fo-
tografików54 na uchodźstwie – w Wielkiej Brytanii i całym wolnym świecie, jak 
również prezentacji dorobku uznanych mistrzów świata zachodniego.

O sztuce przez dziesięciolecia pisali przede wszystkim: Marian Bohusz-
-Szyszko, Alicja Drwęska i  Stefania Zahorska (najpoważniejszy, najbardziej 
wnikliwy i najmniej uprzedzony krytyk w okresie 1945–1960, która omawiała 
wystawy w londyńskich „Wiadomościach” i w „Dzienniku Polskim”55). Ich fa-
chowe recenzje są przykładem, jak należy uprawiać sztukę krytyki artystycznej 
i wyrabiać u czytelników potrzebę uczestniczenia w życiu kulturalnym. Swymi 
piórami wspomagali ich również: S. Arvoy, Stanisław Baliński, Janina Baranow-
ska, Aleksander Blum, Lesław Bobka, Andrzej Bogusławski, Andrzej Borkow-
ski, Zdzisław A. Broncel, Grażyna Carson, Andrzej Doddies, Antoni Drwęski, 
Edward L. Dusza, Andrzej Leszek Dzierżyński (a.l.d.), Stanisław Frenkiel, Mie-
czysław Giergielewicz, Wiesław Grajda, Róża Hillmore, Tamara Karren, Adam 
Kossowski, G. Legez, Hanna Lerska, B. Michałowska, Irena Miluciowa, Michał 
Pawlikowski, Jacek P. Proszowski, Krzysztof Rowiński, F. Strzałko, Wiesław 

53 Tamże; zob. też: S. Frenkiel, Polskie malarstwo, grafika…, s. 78–82.
54 Te dziedziny nie będą przedmiotem naszej analizy, jednak należy nadmienić, że 

w DPiDŻ ukazywały się sprawozdania z dorocznych wystaw i przeglądów artystycz-
nych Stowarzyszenia Fotografików Polskich, np.: B. T. Lesicki, Wystawa Stowarzysze-
nia Fotografików Polskich, DPiDŻ, 1964, nr 40 [nr 7 TP], s. 8; D. Waydenfeld, Wysta-
wa polskich fotografików, DPiDŻ, 1965, nr 26 [nr 5 TP], s. 5; Z. Strzemiński, XIX Do-
roczna Wystawa Polskich Fotografików, DPiDŻ, 1969 nr 46 [nr 8 TP], s. 8; M. Bohusz-
-Szyszko, Fotografika Mariana Jamszajtisa, DPiDŻ, 1970, nr 306 [nr 52 TP], s. 16.

55 S. Frenkiel, Polskie malarstwo i rzeźba…, s. 124.
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Strzałkowski, Halina Sukiennicka, Celina Tarnawska-Dusza, Wit Tarnawski, 
Tymon Terlecki, Zygmunt Turkiewicz (malarz związany z  londyńską Oficyną 
Poetów i Malarzy Krystyny i Czesława Bednarczyków, autor znaku sygnetu tego 
wydawnictwa56; „Kultura”), Anna Witek i Anna Wołek. Należy dodać, że wielu 
z nich czynnie uprawiało malarstwo lub inne sztuki plastyczne.

O potrzebie zorganizowania twórczego życia wychodźczego Polaków na Wy-
spach Brytyjskich świadczyło uruchomienie w 1943 roku przez Fundusz Kultu-
ry Narodowej Polskiej Pracowni Malarskiej w Londynie przy 84 Fellows Road57. 
W styczniu 1944 roku DPiDŻ doniósł o pierwszej wystawie w tej Pracowni – 50 
obrazów olejnych, gwaszy, akwarel i rysunków polskich artystów58. Propagan-
dzie sprawy polskiej i kultury plastycznej służyła wystawa malarsko-rzeźbiar-
ska, zorganizowana przez Związek Zawodowy Polskich Artystów Plastyków 
w  Londynie przy Green Street 46, której otwarcie miało miejsce 19 stycznia 
1944 roku59. Sprawozdawca wyróżnił prace Feliksa Topolskiego, Adama Kos-
sowskiego, Tadeusza Potworowskiego i Tadeusza Kopera. W holu hotelu „Ru-
bens” szkice z teki korespondenta wojennego, historii wojska polskiego, ujęte 
w karykaturach, pełne dowcipu i lekkiej złośliwości, urywki z życia Pestek60 po-
kazał artysta malarz, a zarazem korespondent wojenny – Marian Walentyno-
wicz61. Autor dochód z wystawy przeznaczył na cele społeczne.

Sztuka polska zaistniała również w Royal Scotish Academy, gdzie swoje pra-
ce pokazali: Zygmunt Haupt, Kanelba, Zofia Kruszelnicka i  Przespolewski62. 
DPiDŻ poinformował w  czerwcu 1944 roku, że 200  000 Anglików zwiedzi-
ło objazdową wystawę pięciu polskich artystów-żołnierzy – Zygmunta Haup-
ta, Stanisława Mikuły, Antoniego Wasilewskiego (Toniego)63, Andrzeja Warta 
(pseudonim Adama Bunscha) i Aleksandra Żywa. Treścią wystawy było uka-

56 Kronika i życie [informacje o twórczości artysty], „Oficyna Poetów”, 1973, nr 1 (28), 
s. 58.

57 Pracownia malarska w Londynie, „Dziennik Polski”, 1943, nr 1031, s. 3.
58 Wystawa Polskiej Pracowni Malarskiej w Londynie, DPiDŻ, 1944, nr 10, s. 4.
59 K. Z., Udana wystawa, DPiDŻ, 1944, nr 20, s. 3.
60 Pestki – kobiety żołnierki w Pomocniczej Służbie Kobiet (PSK, ang. Women’s Auxi-

liary Service); formacja wojskowa działająca w  czasie II wojny światowej; powsta-
ła w  1941 r. z  inicjatywy gen. Andersa podczas tworzenia Polskich Sił Zbrojnych 
w Związku Sowieckim.

61 Wystawa prac Mariana Walentynowicza, DPiDŻ, 1944, nr 35, s. 2.
62 Sztuka polska w Szkocji, DPiDŻ, 1944, nr 108, s. 3.
63 200 tys. Anglików zwiedza wystawę pięciu polskich artystów-żołnierzy, DPiDŻ, 1944, 

nr 129, s. 2.
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zanie wysiłku zbrojnego polskiego żołnierza od września 1939 roku do chwili 
ówczesnej. Wystawa olejów, akwareli i rysunków objechała 18 miast. Towarzy-
szyły jej koncerty polskich muzyków i odczyty polskich prelegentów. Wystawa 
przyczyniła się do powstania trzech nowych Anglo-Polish Societies: w Derby, 
Notthingham i Southpart.

Ważnym wydarzeniem artystycznym dla polskich tułaczy wojennych, o nie-
zwykłej wartości dokumentalnej była w Londynie w roku 1944 pierwsza wysta-
wa pt. „Polish Soldier’s Journey” Adama Kossowskiego, który poprzez Związek 
Sowiecki, Persję, Syrię, Palestynę dotarł do Wielkiej Brytanii. Recenzent napisał:

Z olejów, gwaszy i akwarel bije postawa bolesnego zdumienia. Jest coś naiwnego, 
biernego, dziecięcego w tej wizji rzeczywistości. Perspektywa też dziecięca – w figurze 
ludzkiej nieproporcjonalnie dominuje wielka głowa nad korpusem. Słońce i światło 
pojawia się dwa razy na wystawie: na obrazie z Polski i wrażliwym pejzażu z londyń-
skiego Hampsteadu. Resztę prac wypełnia atmosfera bezświetlna, szara, dławiąca, at-
mosfera ucisku serca64.

Wystawa ta różniła się od kolejnych w powojennym w Londynie. Artysta 
nigdy nie otrząsnął się z traumy sowieckiej niewoli. Wtedy postanowił, że jeśli 
przeżyje, poświęci się sztuce sakralnej65.

Ministerstwo Informacji i Dokumentacji wspólnie z British Council zor-
ganizowało w październiku 1944 roku w Sheffield „Wystawę sztuki polskiej”, 
na której pokazano historię malarstwa polskiego i rzeźby polskiej od XIV wie-
ku do współczesności w fotografiach, model ołtarza Wita Stwosza z kościoła 
Mariackiego w Krakowie, obrazy i rzeźby artystów przebywających w Wiel-
kiej Brytanii – Tadeusza Kopera, Zdzisława Ruszkowskiego, Feliksa Topolskie-
go i Aleksandra Żywa66. Równolegle otwarto w National Gallery of Scotland 
w Edynburgu indywidualną wystawę malarki Jadwigi Walkerowej, ochotniczki 
ze sztabu 1. Dywizji Pancernej67. Prace stanowiły plastyczny diariusz Dywizji, 
cenny dokument historyczny. Na 62 eksponaty składały się portrety, rodzajowe 
szkice żołnierskie, pejzaże, wnętrza kwater wojskowych, ćwiczenia, służba. Ka-
talog wystawy wstępem opatrzył malarz szkocki Stanley Cursiter, dyrektor Na-
tional Gallery of Scotland. Polski motywy pojawił się też na szkockiej wystawie 
malarskiej w Royal Academy Galleries w Edynburgu, zorganizowanej z okazji 

64 T. T., Wystawa Adama Kossowskiego, DPiDŻ, 1944, nr 148, s. 3.
65 List Stefanii Kossowskiej do Jolanty Chwastyk-Kowalczyk z 11 VII 2001 z Londynu, 

archiwum autorki.
66 Wystawa sztuki polskiej w Sheffield, DPiDŻ, 1944, nr 242, s. 2.
67 Wystawa obrazów malarki polskiej w Edynburgu, DPiDŻ, 1944, nr 242, s. 3.
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jubileuszu Society of Scottish Artists (Stowarzyszenie Artystów Szkockich)68 
– kapitan Marian Wondraczek wystawił obraz pt. „Battle in Warsaw in Au-
gust 1944”.

Za pokrzepiające zjawisko uznano twórczość artystyczną Polaków, doko-
nującą się poza nawiasem bieżących wojennych spraw i  rozgrywek politycz-
nych, wyrażające się na wystawie London Group w Royal Academy w listopa-
dzie 1944 roku69.

Po zakończeniu II wojny światowej Paryż stracił dominującą rolę kształto-
wania nowych prądów sztuki w Europie. Funkcję tę przejął Londyn (na starym 
kontynencie) oraz Nowy Jork. W Wielkiej Brytanii pojawiły się nowe kierun-
ki, nieustanne eksperymenty, którymi artyści zapraszali widza do wspólnej wy-
rafinowanej gry, polegającej na budowaniu wyobraźni na płótnie70 lub w innym 
materiale. W Londynie artyści zmagali się pomiędzy Szkołą Zlewu Kuchenne-
go, Szkołą Euston Road oraz ich biegunowych przeciwstawień: abstrakcyjne-
go ekspresjonizmu i klasycznej, geometrycznej abstrakcji. Wzrastały wpływy 
amerykańskie, szczególnie Szkoły Nowojorskiej, która przejęła z Europy surre-
alizm i ekspresjonizm. W latach 50. abstrakcja stała się dominującym stylem, 
dzieląc się na ekspresję i geometrię. W latach 60. pojawił się pop-art (nieza-
leżnie w Anglii i Stanach Zjednoczonych), wkrótce później op-art, poświęca-
jący uwagę zjawiskom percepcji. Lata 70. to nowe kierunki o założeniu anty-
malarskim: sztuka konceptualna i  sztuka minimalna, oba kierunki związane 
z filozofią języka. Lata 80. w Wielkiej Brytanii – to neoekspresjonizm, przed-
stawiający nawrót do sztuki figuratywnej, choć nie realistycznej, o utajonym 
symbolizmie71.

Polskie pisma emigracyjne oczami i  gustami swoich krytyków śledziły 
przede wszystkim wystawy galerii londyńskich: Gimmel & Fils Gallery, Kon-
fraterni Artystów, Kingley Gallery, Guildhall Gallery, New Burlington Gallery, 
Ronald Gallery, Coding, Hannover Gallery, The Mathiesen Gallery, Royal Aca-
demy Galleries, Royal Academy of Art, Wildenstein Exibition, Leicester Galle-
ry, Tate Gallery, Hayward Gallery, New Vision Centre72, Drian Gallery (Halima 
Nałęcz w 1978 roku ofiarowała dużą kolekcję obrazów różnych malarzy Mu-

68 (PAT), Motywy polskie na szkockiej wystawie malarskiej, DPiDŻ, 1944, nr 249, s. 3.
69 B. M., Artyści polscy w „London Group”, DPiDŻ, 1944, nr 259, s. 3.
70 E. H. Gombrich, O sztuce, tłum. M. Dolińska, Warszawa, 1997, s. 576.
71 Za: S. Frenkiel, Polskie malarstwo i rzeźba…, s. 108–109.
72 Jej współwłaścicielką była Halima Nałęcz, także właścicielka Drian Gallery.
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zeum Narodowemu w  Warszawie73), Grabowski Gallery (w 1976 roku Mate-
usz Bronisław Grabowski przekazał poważną część swoich zbiorów, w których 
skład wchodziły dzieła polskich artystów, do Muzeum Narodowego w Warsza-
wie oraz do Muzeum Sztuki Współczesnej w Łodzi74), Jablonsky Gallery, Leigh 
Gallery, Hayword Gallery, Cottenham Gallery, Whitechapel Art Gallery, POSK 
Gallery oraz szkockiej Royal Scotish Academy, ale również galerii na świecie 
z ekspozycjami współczesnych artystów polskich i obcych oraz dawnych mi-
strzów malarstwa europejskiego.

Interesująco przedstawiają się dokonania najliczniejszego polskiego środo-
wiska artystycznego poza Krajem, tworzącego niezależnie lub w ramach bieżą-
cych kierunków, tym samym odzwierciedlając ogólny charakter okresu. Polscy 
artyści po ukończeniu studiów nie mieli żadnego wsparcia finansowego, stop-
niowo zaczęli łączyć się w stowarzyszenia zawodowe lub wstępowali do stowa-
rzyszeń brytyjskich. Plany utworzenia Związku Artystów w  czasie wojny nie 
zostały zrealizowane, choć zalążek takiego stowarzyszenia istniał, a prezesem 
był Tadeusz Potworowski, który – według Józefa Czapskiego – dopiero w okresie 
powojennym w Anglii dał całą miarę swego wielkiego talentu75.

W 1948 roku został założony Young Artists’ Association (Związek Młodych 
Plastyków), którego prezesem mianowano Stefana Knappa, później znanego 
z abstraktów i emalii dekoracyjnych. Związek ten doprowadził w kwietniu 1949 
roku w Kingley Gallery (centrum miasta) do okazałej wystawy, w której udział 
wzięło 23 Polaków i  jeden Anglik – Philip Brown. Niestety, z powodu braku 
funduszy na reklamę, oprócz zaproszonych nikt o niej nie wiedział76. Londyń-
ski dziennik zamieścił o niej obszerną recenzję pióra Mariana Bohusza-Szysz-
ki77. Profesor był pełen uznania dla poziomu artystycznego prac młodych pla-
styków, uważając, że to rzadkie zjawisko na  tego typu wystawach w Wielkiej 
Brytanii. Według niego, Zbigniew Adamowicz jest prawdziwą niespodzianką. 
Z zupełnych pierwocin w ciągu roku wyłania się malarska indywidualność, pełna 
zapowiedzi na przyszłość78, Tadeusz Beutlich to jeden z najmocniejszych z grupy, 
również posunął się poważnie […] w kierunku pełniejszego wyrazu swojej malar-

73 Halima Nałęcz w Drian Gallery, DPiDŻ, 1978, nr 238, s. 3.
74 S. Frenkiel, Polskie malarstwo i rzeźba…, s. 123.
75 J. Czapski, Patrząc, Kraków, 1983, s. 32.
76 S. Frenkiel, Polskie malarstwo i rzeźba…, s. 119.
77 M. Bohusz-Szyszko, Młodzi malarze polscy w Kingley Gallery, DPiDŻ, 1949, nr 88, s. 3.
78 Tamże, jak również pozostałe cytaty z tej recenzji.
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skiej osobowości. Ogólne wrażenie z wystawy było obiecujące: Grupa tych mło-
dych zdaje sobie sprawę z zasadniczych tendencji sztuki nowoczesnej i rzetelnym 
wysiłkiem stara się dać im wyraz. Są naprawdę zdolni. Przyszłość powinna to po-
twierdzić wielokrotnie. Young Artists’ Association rozpadł się po roku.

DPiDŻ poinformował czytelników w marcu 1957 roku o powstaniu Asso-
ciation of Polish Artists in Great Britain (Zrzeszenie Plastyków Polskich 
w  Wielkiej Brytanii), organizacji zrzeszającej malarzy, rzeźbiarzy, grafików 
i  architektów, którzy uprawiają sztukę użytkową79. Jej prezesem został rzeź-
biarz Tadeusz Koper, jego zastępcą – grafik Zygmunt Kowalewski, skarbnikiem 
– malarz Tadeusz Znicz-Muszyński, sekretarzem – malarz Marek Łączyński. 
W skład komisji weryfikacyjnej i stałego jury wystaw weszli malarze: Marian 
Bohusz-Szyszko, Józef Herman, Tadeusz Potworowski, Zbigniew Ruszkowski 
i  Marek Żuławski. Komisję rewizyjną stanowili: malarka Janina Baranowska, 
malarz Witold Szejbal i grafik Aleksander Werner, a sąd koleżeński – Z. Ada-
mowicz, Kazimierz Dźwig i Józef Piwowar.

Po dwóch miesiącach od  ukonstytuowania się Zrzeszenia otwarto w  sali 
polskiej YMCA w Londynie I Salon Zrzeszenia Plastyków Polskich w Wielkiej 
Brytanii80. Mimo niedoskonałości organizacyjnych i  aranżacyjnych, pierwsza 
wspólna ekspozycja związku pokazała bogactwo indywidualności oraz rozpię-
tość technik i  kierunków plastycznych uprawianych przez polskich artystów, 
jak również łączność wolnej sztuki polskiej ze sztuką Zachodu. Kolejne wysta-
wy Zrzeszenia odbywały się w rozmaitych miejscach, np. w teatrze „The Qu-
estor” w Londynie81.

Z konieczności skupimy się na  zaprezentowaniu kilku postaci świata ar-
tystycznego, które zaistniały na  rynku brytyjskim, a  nawet są uznawane 

za twórców angielskich. Jedną z nich był Feliks Topolski (1907–1989). W lutym 
1945 roku DPiDŻ poinformował o jego wystawie w sali Wildenstein Exibition 
w Londynie82. Artysta znany sprzed wojny z  ilustracji i karykatur w „Cyruli-
ku Warszawskim”, uczeń Tadeusza Pruszkowskiego, członek grupy artystycznej 
Loża Wolnomalarska, zamieszkał na stałe w Anglii w 1935 roku.

79 (k.), Zrzeszenie Plastyków Polskich w Wielkiej Brytanii, DPiDŻ, 1957, nr 67, s. 3.
80 A. Drwęska, Wystawa Zrzeszenia Plastyków Polskich w  Wielkiej Brytanii, DPiDŻ, 

1957, nr 143, s. 3.
81 A. Drwęska, Wystawa polskich plastyków, DPiDZ, 1980, nr 297 [nr 50 TP], s. 7.
82 Wystawa Feliksa Topolskiego – 27.2.–17.3.1945, DPiDŻ, 1954, nr 43, s. 3.
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Artystycznym promotorem Topolskiego stał się George Bernard Shaw. Rysownik 
ilustrował wydania jego sztuk i wielokrotnie portretował wielkiego kpiarza. Dzięki 
dramaturgowi wkroczył w artystyczne życie Londynu83.

W czasie wojny jako porucznik Wojska Polskiego, akredytowany korespon-
dent wojenny na frontach w Europie, Afryce i Azji, wykonał liczne rysunki do-
kumentujące życie i szlak bojowy polskiego żołnierza, o czym świadczą albumy: 
Britain in War (1941), Russia in War (1942), Three Continents (1945)84. W 1945 
roku przemierzył ze swoim szkicownikiem Europę, będąc świadkiem wyzwala-
nia przez aliantów obozów koncentracyjnych. Rysował sprawozdania z procesu 
norymberskiego85. Od 1953 roku aż do 1979 wydawał Topolski’s Chronicle – ry-
sunkową kronikę obyczajów angielskiego społeczeństwa, która towarzyszyła Po-
lakom na łamach polskich dzienników i tygodników. Zostały w niej bez komenta-
rza przedstawione parady, koronacje, oficjalne wizyty, teatry, ulice miast, politycy, 
żebracy itp. Ukazało się 349 numerów Kroniki. Dziennik informował o kolejnych 
wystawach artysty z tego cyklu, który chwilami był dokumentem szokującym86.

Jego pracownia pod przęsłami mostu kolejowego nad Tamizą, w  pobliżu 
Royal Festival Hall, zamieniła się stopniowo w Muzeum Topolskiego, za apro-
batą Rady Miejskiej Londynu. Dziennik śledził jego twórczą drogę również 
po wojnie, omawiał wystawy na terenie Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczo-
nych, Indiach i innych krajach87. Stanisław Frenkiel określił go jako samodziel-
nego artystę, o wybujałej osobowości i wnikliwym spojrzeniu na świat. Stylistycz-
nie pozostał osamotniony; nie ma poprzedników ani naśladowców88, a recenzent 
z „Chicago Tribune” (nie podano numeru i daty wydania) po obejrzeniu wysta-
wy w sali Marshall Field Galleries: pełna siły i żywotności z wybitnymi cechami 
polskości89. Alicja Drwęska uznała go za fenomen reportażu malarskiego:

83 J. Kilian, Feliks Topolski – kronikarz XX wieku, w: Między Polską a światem. Kultura 
emigracyjna po 1939 roku, red. M. Fik, Warszawa, 1992, s. 197.

84 Londyński dziennik informował o  tych wydaniach, por. J. Chwastyk-Kowalczyk, 
Londyński „Dziennik Polski” 1940–1943, Kielce, 2005, s. 164–165.

85 J. Jaworska, Polska sztuka walcząca 1939–1945, Warszawa, 1985, s. 188.
86 Topolski-kronikarz – 27.2.68 r. w Grosvenor Galleries w Londynie, DPiDŻ, 1968, nr 54 

[nr 9 TP], s. 11.
87 Wystawa Feliksa Topolskiego w Londynie – Leicester Gallery, DPiDŻ, 1946, nr 217, s. 3; 

Jawaharlal Nehru, premier Indii, odwiedził w 1949 r. jego pracownię, kupił obraz i za-
prosił na koszt rządu do Indii, za: Bywalec, Podsłuchane, DPiDŻ, 1949, nr 251, s. 4; 
Z. Broncel, Teatr Topolskiego, DPiDŻ, 1986, nr 21 [nr 4 TP], s. 8–9.

88 S. Frenkiel, Polskie malarstwo i rzeźba…, s. 109.
89 Wystawa Topolskiego w Nowym Jorku, DPiDŻ, 1945, nr 60, s. 4.
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Dopracował się własnej mowy malarskiej, własnego stylu. Rysunki i  gwasze tęt-
nią życiem, ruchem, niepokojem. Kreski wiją się, są nerwowe, gdzieniegdzie prze-
cięte czarną plamką, czasem kolorem. Ruchy pędzla szybkie i niezawodne. […] Ry-
sunki i gwasze […] stanowią dokument naszych czasów, są nie tylko błyskotliwymi 
i dowcipnymi notatkami ale głębokimi, wnikliwymi studiami psychologicznymi by-
strego i odkrywczego obserwatora, znawcy natury ludzkiej podpatrzonej z pewnego 
dystansu90.

Maria Kuncewiczowa, orędowniczka jego talentu, napisała:

W różnogatunkowym tłumie, który przewala się przez kartony Feliksa, figury re-
prezentacyjne narodów, klas społecznych, odrębnych kultur i  klimatów występują 
z  jednoznacznością oszałamiającą. Nie potrzeba podpisów ani komentarzy: Polak, 
Żyd, Arab, Brytyjczyk, Włoszka od pierwszego spojrzenia przemawiają własnym ję-
zykiem w tej międzynarodowej wieży Babel, którą rysownik zamierzył odcyfrować. 
[…] Humor Topolskiego jest drapieżny, […] ironiczny w apoteozie hieratycznego bez-
ruchu innych ciał, nasyconych pychą i bogactwem91.

W roku 1953 londyński DPiDŻ zamieścił zdjęcie z Białego Domu w Wa-
szyngtonie, gdzie Antoni Sedlak, członek polskiej delegacji, poseł Izby Re-
prezentantów, wręcza prezydentowi Dwightowi D. Eisenhowerowi ofiarowa-
ny przez Polonię obraz Feliksa Topolskiego zatytułowany „Monte Cassino”92. 
W piśmie anonsowano w październiku 1978 roku pamiątkową tekę szkiców Fe-
liksa Topolskiego pt. „Dla upamiętnienia inauguracji pontyfikatu Jana Pawła 
II” w luksusowym wydaniu93. Artysta, by ją wykonać, pojechał do Rzymu. Se-
ria rysunków Papieża została powielona na papierze czerpanym, każda w osob-
nej teczce wytłaczanej złotem, w liczbie 850 egzemplarzy. Każdy zestaw otrzy-
mał osobny numer z datą 22 października 1978 roku i został sygnowany przez 
Topolskiego. Cena teczki wynosiła 250 funtów. Ponadto został osobno wydany 
również na papierze czerpanym, wykonany przez artystę portret papieża Jana 
Pawła II w nakładzie 2000 sztuk, sygnowany i datowany. Wydawcą obu nakła-
dów było wydawnictwo Blenheim Fine Arts of London. Artysta zamieszczał 
swoje rysunki i szkice w polskiej prasie emigracyjnej94.

90 A. Drwęska, Wystawa Topolskiego w Leicester Gallery, DPiDŻ, 1948, nr 175, s. 3.
91 M. Kuncewiczowa, Topolski, DPiDŻ, 1945, nr 77, s. 5.
92 Obraz dla Eisenhowera, DPiDŻ, 1953, nr 143, s. 3.
93 Anons, DPiDŻ, 1978, nr 255 [nr 43 TP], s. 3; Dla upamiętnienia inauguracji ponty-

fikatu Jana Pawła II. Pamiątkowa teka szkiców Feliksa Topolskiego, DPiDŻ, 1978, nr 
261 [nr 44 TP], s. 5.

94 Np.: „Oficyna Poetów”, 1966, nr 2 (5) – czterostronicowa czarno-biała wkładka jego 
szkiców; nr 4 (7), s. 33, 39; 1976, nr 2 (41), s. 4, 16; „Wiadomości”, 1970, nr 22 (1261), 
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Andrzej L. Dzierżyński, omawiając w czerwcu 1986 roku kolekcję rysunków, 
akwarel i grafik należącą do królowej Elżbiety II, jedną z największych na świe-
cie, w zamku Windsor, a od kilku lat udostępnioną szerokiej publiczności w pa-
łacu Buckingham w Londynie na stałej ekspozycji w The Queen’s Gallery, od-
nalazł wśród nich rysunek Topolskiego pt. „Danie Edith Sitwell”95. Topolski 
o swojej twórczości mówił: Jadę po prostu z ołówkiem przez życie. Próbuję pod-
dawać się temu, co widzę, i ręka już sama chodzi96.

Wiesław Grajda z okazji 82. rocznicy urodzin Topolskiego i jego monumen-
talnej wystawy zatytułowanej „Memory of the Century” („Pamiętnik stulecia”) 
w Londynie, dokonał w maju 1989 roku na łamach pisma przeglądu jego twór-
czości97. Zamieszczono również zdjęcia Galerii Topolskiego pod arkadami wia-
duktu Hungerford, reprodukcje kilku szkiców artysty oraz podano informację, 
że niebawem ukaże się jego autobiografia pt. Czternaście liter (od ogólnej liczby 
liter w imieniu i nazwisku). Wkrótce potem Topolski zmarł (24 sierpnia 1989 
roku w Londynie). Stefania Kossowska napisała:

Tajemnicą Topolskiego – i może w pewnej mierze jego powodzenia była życzliwość 
wobec świata. Jego swoboda o pozorach zdyscyplinowanej nonszalancji, jego inteli-
gencja, brak zarozumiałości i zawiści należały do jego sekretnych sposobów ujmowa-
nia ludzi98.

Niekwestionowanym mistrzem przez dziesięciolecia był profesor Marian 
Bohusz-Szyszko, poczynając od 1948 roku, kiedy to odbyła się jego pierw-

sza wystawa w  Londynie, po  przyjeździe z  Włoch, w  Konfraternii Artystów, 
zorganizowana wspólnymi siłami Związku Młodych Plastyków i Teatru Dra-
matycznego. Michał Pawlikowski nie krył wówczas, że obrazy Szyszki wzrusza-
ją kolorem, linią99.

s. 3; nr 27 (1266), s. 3; nr 50 (1289), s. 5; 1971, nr 39 (1330), s. 3; nr 15 (1358), s. 3; 
nr 18 (1414), s. 6; 51/52/53 (1447/48/49), s. 23; 1975, nr 49 (1549), s. 1.

95 A. L. Dzierżyński, Od Fra Angelico do Topolskiego, DPiDŻ, 1986, nr 140 [nr 24 TP], 
s. 8–9; A. Witek, Kronika wydarzeń kulturalnych. Topolski w Queen’s Galley, „Orzeł 
Biały”, 1986, nr 1410, s. 54.

96 F. Topolski, Fourteen Letters – Autobiography, London, 1988 (bez numeracji stron).
97 W. Grajda, Zapatrzenie na świat Feliksa Topolskiego, DPiDŻ, 1989, nr 118, s. 3, 6.
98 S. Kossowska, Feliks Topolski, DPiDŻ, 1989, nr 228 [nr 38 TP], s. 9.
99 M. Pawlikowski, Wystawa w  Konfraterni Artystów w  Londynie. Obrazy M. Bohu-

sza-Szyszki, DPiDŻ, 1948, nr 306, s. 3; M. Szyszko-Bohusz, Konfraternia Artystów, 
DPiDŻ, 1949, nr 2, s. 2.

jolanta Chwastyk-Kowalczyk



209

Artysta urodził się w  1901 roku na  Wileńszczyźnie, odbył studia na  ASP 
w Wilnie (pod okiem Ferdynanda Ruszczyca) i w Krakowie; po zamieszkaniu 
w 1929 roku w Gdyni uczył plastyki w liceum w Gdańsku, potem na warszaw-
skiej ASP. Gdy losy wojenne doprowadziły Bohusza-Szyszkę do Anglii, miał już 
za sobą 10-letnie doświadczenia pedagogiczne w Polsce (ASP), ponad pięcio-
letnie w niemieckich obozach jenieckich i 15-miesięczne we Włoszech w szere-
gach armii gen. Andersa100.

Lata wojny przeżył w niewoli w Lubece. Jak sam utrzymywał, okres ten pa-
radoksalnie należał do najbardziej aktywnych w jego życiu; prócz intensywnej 
pracy twórczej (400 portretów rysunkowych i olejnych), prowadził dla współ-
więźniów studium malarstwa, wykłady o sztuce, kursy matematyki na pozio-
mie uniwersyteckim (druga życiowa pasja artysty). Wygłosił 1782 wykłady dla 
600 oficerów. Po wyzwoleniu 2 maja 1945 roku przez Anglików został spro-
wadzony (zabiegał o to jego kuzyn, gen. Zygmunt Bohusz-Szyszko) do Włoch, 
gdzie na polecenie gen. Andersa mianowano go naczelnikiem sekcji sztuk pla-
stycznych w departamencie kultury II Korpusu Armii Polskiej.

Wielką zasługą – napisał Stanisław Frenkiel – jest to, że z jego inicjatywy gen. An-
ders zgodził się na zgrupowanie artystów polskich w Rzymie. Była to dobrze pomy-
ślana akcja ratunkowa z uwagi na niezmierne straty, jakie poniosła sztuka polska 
w czasie wojny101.

Dla tej grupy Bohusz-Szyszko prowadził w rzymskiej Akademii Sztuk Pięk-
nych kurs malarstwa. Stworzył też pod patronatem PSZ własną klasę malar-
stwa w Ceccignola pod Rzymem. Oprowadzał swoich studentów po muzeach 
i galeriach sztuki, zabytkach światowej klasy. Uzyskał wojskowy wóz, darmo-
we hotele i subwencje z ramienia polskiej armii, co dało niepowtarzalną oka-
zję do zapoznania się z dorobkiem kultury śródziemnomorskiej. W listopadzie 
1946 roku przybył do Anglii, gdzie udało mu się skupić wszystkich znanych mu 
z Włoch polskich artystów, najpierw w obozie koło Sudbury w hrabstwie Suf-
folk, a potem w Kingwood Common niedaleko Reading.

Niektórzy z nich walczyli w Podziemiu, jak Władysław Fusek-Forosiewicz i Tade-
usz Znicz-Muszyński, inni przeszli przez Rosję, Środkowy Wschód, jak Marian Ko-

100 I. Dżurkowska-Kossowska, P. Paszkiewicz, Marian Bohusz-Szyszko jako współorga-
nizator polskiego życia artystycznego, w: Między Polską a światem…, s. 233–240; po-
zostałe informacje biograficzne pochodzą z tego samego artykułu.

101 S. Frenkiel, Polskie malarstwo i rzeźba w Wielkiej Brytanii, DPiDŻ, 1986, nr 86 [nr 15 
TP], s. 8–9.
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ściałkowski, Zygmunt Turkiewicz, Aleksander Werner, Janina Baranowska, Antoni 
Dobrowolski i Stanisław Frenkiel102.

28 lipca 1948 roku 19 studentom Studium Malarstwa Sztalugowego wręczo-
no pierwsze dyplomy. Wszyscy rozpoczęli studia pod kierunkiem profesora 
we Włoszech. Do tej grupy należeli między innymi: Tadeusz Beutlich, Ryszard 
Demel, Antoni Dobrowolski, Kazimierz Dźwig, Leon Piesowocki, Aleksander 
Werner i Tadeusz Znicz-Muszyński.

Artysta wygłaszał również regularnie odczyty w  Klubie Polskiej YMCA 
w  Kensington Square Gardens, np. „Sztuka w  Wilnie” w  1951 roku, ilustro-
wane przeźroczami budowli, uwidaczniającymi szczegóły architektoniczne103. 
Od 1957 roku miał w nim własną pracownię, tu odbywały się także wystawy dy-
plomowe jego studentów. Swoje wykłady drukował w londyńskich „Wiadomo-
ściach” i „Orle Białym”104.

Społeczność Akademicka Uniwersytetu Stefana Batorego wydała w styczniu 
1954 roku w Oficynie Stanisława Gliwy Tekę artysty Mariana Bohusza-Szyszko. 
Stefania Zahorska o tej bardzo smacznie wydanej pozycji napisała:

Artysta wyłania się jako twórca, malarz, nauczyciel, filozof. Jest to wyczerpują-
ce studium, synteza, analiza twórczości. […] Rysunki jego notują rzeczywistość, jak 
wrażliwy i czuły sejsmograf – jego napięcia, przeżycia, wzloty105.

Alicja Drwęska po obejrzeniu wystawy 22 gwaszy artysty w Klubie Polskiej 
YMCA w październiku 1958 roku miała wrażenie, że

ogląda intymne notatki w szkicowniku artysty, pełne dynamiki, ruchliwości, wiel-
kiej bezpośredniości, romantycznej wybujałości koloru i formy, abstrakcyjne, zmysło-
we wizje z natury o bogatym, ciepłym kolorycie106.

102 Tamże.
103 „Sztuka w Wilnie” – odczyt prof. Mariana Szyszko-Bohusza, DPiDŻ, 1951, nr 46, s. 3.
104 M. Bohusz-Szyszko, Matejko dziś, „Wiadomości”, 1962, nr 51/52 (873/4), s. 20; tenże, Za-

chwiany porządek, „Wiadomości”, 1970, nr 2 (1241), s. 2; 1000 lat sztuki w Polsce, „Wia-
domości”, 1970, nr 8 (1247), s. 1–2; Mechanomania, „Wiadomości”, 1972, nr 3 (1346), s. 
3; Polskie życie kulturalne. Odczyt: „Wrażenia z Monachium – Sztuka – Polacy – Dzisiej-
si Niemcy”, „Orzeł Biały”, 1956, nr 21 (725), s. 3; Polskie życie kulturalne. Odczyt: „Wstęp 
do teorii sztuki”, „Orzeł Biały”, 1957, nr 46 (802), s. 3.

105 S. Zahorska, Teka Artysty – Mariana Bohusza-Szyszko, DPiDŻ, 1954, nr 24, s. 3.
106 A. Drwęska, Gwasze Mariana Bohusz-Szyszko, DPiDŻ, 1958, nr 238, s. 3; Polskie ży-

cie kulturalne. Wystawa indywidualna Mariana Bohusza-Szyszki, „Orzeł Biały”, 1958, 
nr 40 (848), s. 3.
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Czasami Bohusz-Szyszko miał równocześnie dwie wystawy, jak np. w 1959 
roku w Klubie Polskiej YMCA – gdzie pokazywał portrety oraz w Galerii Gra-
bowskiego – gdzie eksponowano obrazy religijne107.

Miarą osiągnięcia Bohusza-Szyszki jest atmosfera, którą jego obrazy stwarzają 
w Galerii Grabowskiego: te arcyświeckie nowoczesne wnętrza nabierają dzięki nim 
nastroju zabytkowego kościoła. Atmosferze tej uległ jeden z najbardziej wpływowych 
krytyków angielskich Eric Newton i nie zawahał się powitać profesora jako prawdzi-
wie wielkiego artystę108.

DPiDŻ odnotował, że brytyjska prasa również zamieściła dobre recenzje. 
Kolejne ekspozycje nadal zachwycały109.

Z okazji 50-lecia pracy twórczej Mariana Bohusza-Szyszki w 1978 roku Ali-
cja Drwęska dokonała podsumowania 30-letniej działalności profesora na Wy-
spach Brytyjskich, doliczając się 1500 odczytów na organizowanych przez Pol-
ską YMCA, wycieczek ze studentami do muzeów110, kilkuset studentów różnej 
narodowości, którzy uczyli się lub nadal uczą w  Studium Malarstwa Sztalu-
gowego – a ich wspólne wystawy świadczą o sukcesach111. W listopadzie 1977 
roku odbyły się dwie retrospektywne wystawy profesora: w Galerii POSK-u i w 
Klubie Polskiej YMCA. Otwarcie stałej ekspozycji w Hospicjum św. Krzysztofa 
w Londynie, gdzie znajduje się ponad 60 jego prac miało miejsce w 1965 roku. 
Z jego twórczości bije głęboka religijność, bogactwo koloru, materii malarskiej, 
pasja twórcza, energia, witalność, promieniuje optymizm i nadzieja, pomagając 
tym, którzy cierpią i próbują pokonać strach przed śmiercią. Pejzaże, martwe 
natury, obrazy o treści religijnej

107 Wielki artysta – wystawa M. Bohusz-Szyszki w Galerii Grabowskiego, DPiDŻ, 1959, 
nr 124, s. 3; S. X., Marian Bohusz-Szyszko i Syn, DPiDŻ, 1959, nr 129 [nr 18 TP], s. 11.

108 Tamże.
109 Np.: A. Drwęska, Wystawa prac Bohusza-Szyszki, DPiDŻ, 1966, nr 96 [nr 17 TP], 

s. 8; Z. Turkiewicz, Wystawy londyńskie – Marian Bohusz-Szyszko, „Kultura”, 1966, 
nr 6 (224), s. 139–143; R. Orwid-Bulicz, Wystawa siedmiu malarzy w Polskiej YMCA, 
DPiDŻ, 1968, nr 264, s. 3; A. Żurakowska, Uznanie dla polskiego malarza – prof. 
M. Bohusza-Szyszki, DPiDŻ, 1977, nr 160, s. 3; A. Drwęska, Przegląd polskich wystaw 
malarskich w Londynie – Galeria POSK – Portrety M. Bohusza-Szyszki, DPiDŻ, 1979, 
nr 65 [nr 11 TP], s. 7.

110 Dziennik zamieszczał sprawozdania z tych odczytów, np.: Wykład malarski M. Bo-
husza-Szyszki, DPiDŻ, 1968, nr 2, s. 3; również „Wiadomości” – np. 1962, nr 51/52 
(873/4), s. 20; 1976/7, nr 52/53 (1604/05), s. 5.

111 A. Drwęska, Exegi Monumentum, DPiDŻ, 1978, nr 5 [nr 1 TP], s. 7.
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wibrują światłem, pulsują wewnętrznym życiem, ruchem. […] Swym przesłaniem 
włączają się w posłannictwo hospicjum, które w metaforycznym sensie jest miejscem 
odpoczynku dla podróżnych, przystankiem dla pielgrzymów112.

Alicja Drwęska napisała:

Portrety – w  większości z  obozu jenieckiego w  Niemczech – subtelne, wrażliwe, 
bardzo malarskie, ze spokojną analizą – są to jeszcze studia akademickie – na wpół 
– z wyraźnym piętnem wpływu postimpresjonizmu krakowskiej pracowni prof. Pan-
kiewicza113.

Drwęska uznała rok 1948 za przełomowy w twórczości artysty, kiedy to wy-
zwolił się z narzuconej maniery i uroku bonnardyzmu, dojrzał, stał się sobą: 
szerokie pociągnięcie pędzla, duże plamy koloru, ruchliwa, ciężka faktura, peł-
na dynamiki; kolor soczysty, mocny, sensualny. 

W początkach grudnia 1977 roku ukazała się monografia twórczości Bohu-
sza-Szyszki pod redakcją Halimy Nałęcz pt. Pięćdziesięciolecie ukończenia kra-
kowskiej Akademii Sztuk Pięknych, ze wstępem Cecily Saunders, J. Taylora – bi-
skupa Winchestery. Drwęska zarzuciła książce chaotyczny układ reprodukcji 
dzieł artysty, sugerując, że chronologiczny byłby bardziej czytelny. Praca zawie-
rała 64 reprodukcje, w tym 30 czarno-białych.

W 1982 roku staraniem Cecily Saunders, żony artysty (od 1980 roku), kie-
rownik Hospicjum św. Krzysztofa, wyszła w Oficynie Poetów i Malarzy książ-
ka-pamiętnik, raptularz artysty Mariana Bohusza-Szyszki pt. O sztuce, w której 
artysta omówił 60 swoich prac na tle teorii sztuki i własnej typologii jej kierun-
ków114. Tymon Terlecki, recenzent książki, bardzo pochlebnie wyszczególnił za-
lety tych studiów, poszukiwań, przygód duchowych, apelu o wzbogacenie życia 
o sztukę:

Bohusz-Szyszko pisze o kryzysie kultury. Z sarkazmem piętnuje zwyrodnienia nie-
których przejawów sztuki współczesnej. Tropi pomieszanie dziwności z  dziwacze-
niem. Protestuje przeciw ignorancji i naiwności biorącej na serio każdą blagę i sza-

112 T. Karren, Schronisko św. Krzysztofa, DPiDŻ, 1967, nr 192 [nr 33 TP], s. 5; funkcje, 
jaką spełniają obrazy Bohusza-Szyszki w Hospicjum św. Krzysztofa, omawiają m.in.: 
S. Frenkiel, Marian Bohusz-Szyszko, „Wiadomości”, 1973, nr 1408, s. 6; T. Terlecki, 
Szukanie równowagi, Londyn, 1985, s. 27 n.; O. Liewiczowa, W Hospicjum św. Krzysz-
tofa, DPiDŻ, 1979, nr 14, s. 3; M. Wykes-Joyce, Marian Bohusz, London, 1977, s. 14.

113 A. Drwęska, Exegi Monumentum…, s. 7.
114 T. Terlecki, Summa artysty – o twórczości Mariana Bohusza-Szyszki, DPiDŻ, 1982, nr 

270 [nr 46 TP], s. 5.
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leństwo w sztuce. Jego ideałami artystycznymi byli: Cézanne, Bonnard, Rembrandt, 
Picasso. Z Polaków Jan Matejko. Poświęcił mu w książce aż 3 studia, przedstawiają-
ce Matejkę w sztuce europejskiej i światowej, jako „realizatora legend swego narodu 
w malarstwie”. Omawia polskie dokonania po wojnie, też zbiorowe wystawy. Cenił 
śp. Mariana Kościałkowskiego, Zygmunta Turkiewicza, Zygmunta Kłosia115.

Artysta miał bardzo krytyczny stosunek do Royal Academy. W swojej książ-
ce napisał:

Instytucja nosząca zaszczytny tytuł „królewskiej”, posiadająca tradycję prawie 
dwustu lat istnienia, jest […] szerzycielką najgorszego smaku i niekompetencji, syno-
nimami jej roli w sztuce tego kraju dzisiaj są: obskurantyzm, wstecznictwo, snobizm, 
jałowość […]. Nasi profesorowie Akademii Sztuk Pięknych bywali zawsze artysta-
mi z prawdziwego zdarzenia, często wielkimi artystami […]. Nie znamy ani jednego 
profesora Royal Academy, który by coś znaczył w sztuce swego kraju – i to od lat116.

Galeria POSK w maju 1986 roku gościła ostatnią indywidualną wystawę, 
tym razem lekkich pastelowych impresji oraz szkiców 86-letniego artysty117. 
Na wernisażu Bohusz-Szyszko, będąc w okresie rekonwalescencji po przeby-
tej chorobie, podziękował publiczności i pożegnał się jako twórca. Drwęska 
w swym sprawozdaniu napisała, że jego żywotność, świeżość wizji artystycznej, 
wyobraźnia i energia twórcza pozwalają spodziewać się nowych dzieł118. Arty-
sta w wieku 90 lat prowadził jeszcze prywatnie sześciu studentów, wciąż z en-
tuzjazmem wyrażał się o wyjątkowości i niepowtarzalności talentu każdego 
z nich.

Marek Żuławski w  słowie wstępnym do  książki Contemporary Polish Art-
ists in Great Britain zaprezentował profesora Bohusza-Szyszkę jako animatora 
przedsięwzięć formujących, integrujących i pobudzających artystyczne środo-
wiska:

Dzięki swemu talentowi pedagogicznemu […] stał się współtwórcą najliczniej-
szej zorganizowanej grupy polskich artystów na emigracji, zaś natężenie działalności 
i różnorodność podejmowanych inicjatyw zyskały mu miano „artysty o nieograniczo-
nej wprost energii”119.

115 Tamże.
116 M. Bohusz-Szyszko, O sztuce, London, 1982, s. 84, 86.
117 A. Drwęska, Wystawa obrazów M. Bohusza-Szyszko, DPiDŻ, 1986, nr 123, s. 6.
118 Tamże.
119 M. Żuławski, Foreword, w: Contemporary Polish Artists in Great Britain, ed. J. Bara-

nowska, London, 1983, s. 5.
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O zasługach Bohusza-Szyszki dla rozwoju kultury emigracyjnej, najpełniej 
świadczą nadane mu tytuły i pełnione przez niego funkcje: w 1965 roku zo-
stał wybrany na prezesa Stowarzyszenia Profesorów i Docentów Polskich Szkół 
Akademickich w Wielkiej Brytanii, w 1979 roku mianowany dożywotnio hono-
rowym prezesem Zrzeszenia Artystów Plastyków Polskich w Wielkiej Brytanii, 
był członkiem Stowarzyszenia Polskich Pisarzy w Wielkiej Brytanii, otrzymał 
tytuł doktora honoris causa Polskiego Uniwersytetu na  Obczyźnie. Stanisław 
Frenkiel uznał to wielostronne oddziaływanie artysty na  polskie środowisko 
emigracyjne za drogowskaz kultury120.

W roku 1949 wyłoniło się grono artystów, tzw. Grupa 49, byłych uczniów 
profesora Mariana Bohusza-Szyszki z Wojskowej Akademii Sztuk Pięk-

nych II Korpusu, przekształconej później na  Studium Malarstwa Sztalugo-
wego Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Stefana Batorego w  Wil-
nie121, które stało się częścią społeczności akademickiej Uniwersytetu Polskiego 
na Obczyźnie. Studium było dziełem jednego człowieka – artysty malarza Ma-
riana Bohusza-Szyszki, a każdy obraz na wystawie studentów był naturalną ma-
nifestacją wolności twórczej122. Śledzono jej zbiorowe pokazy artystyczne123 oraz 
indywidualne.

Stanisław Frenkiel, sam będąc artystą plastykiem, po latach wspominał od-
mienny niż Brytyjczyków stosunek rodaków na emigracji w Wielkiej Brytanii 
do sztuki:

Polskie społeczeństwo emigracyjne odnosiło się w latach powojennych do artystów 
obojętnie. Polacy w  tych czasach (1945–1960) z  reguły rzeźb ani obrazów nie ku-
powali; byli na dorobku, urządzali się, zakładali rodziny i nie mieli dość pieniędzy 
na popieranie sztuki czy na inwestowanie gotówki w dziełach, o jak dotąd nie usta-
lonej wartości. O sztuce krążyły dowcipy, szczególnie na temat jej rzekomej niezro-
zumiałości, a artystów uważano za naiwnych marzycieli lub chytrych oszustów. […] 

120 S. Frenkiel, Marian Bohusz-Szyszko, „Wiadomości”, 1973, nr 1408, s. 6.
121 Studium Malarstwa Sztalugowego przeszło pod opiekę Społeczności Akademickiej 

Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w 1951 r. Tradycję Wszechnicy Batorego 
kultywowano w polskiej szkole malarstwa w Londynie, m.in. poprzez kolokwium 
z historii uczelni, które obowiązywało wszystkich studentów przed otrzymaniem dy-
plomu; T. Karren, Artysta, który przeciwstawił się fali dzisiejszego cynizmu, DPiDŻ, 
1963, nr 254 [nr 43 TP], s. 8–9; recenzje zamieszczał też tygodnik „Orzeł Biały”, np.: 
A. Drwęska, Wystawa „Grupy 49”, 1956, nr 7 (710), s. 3; nr 11 (715), s. 7.

122 M. Giergielewicz, Bania z malarstwem, DPiDŻ, 1956, nr 7, s. 3.
123 A. Drwęska, Wystawa „Grupy 49”, DPiDŻ, 1949, nr 163, s. 3.
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Okres stabilizacji społecznej i ekonomicznej nastąpił dopiero pod koniec lat pięćdzie-
siątych. […] Niestety, na skutek braku kapitału wystawowego, wystawy polskie nie są 
szeroko ogłaszane i angielskie społeczeństwo niewiele o nich wie124.

Obserwując łamy pism emigracyjnych, odnosi się takie samo wrażenie i w póź-
niejszych dziesięcioleciach. Sztuki plastyczne pozostały zagadnieniem marginal-
nym w codzienności polskiego uchodźstwa, były ważne tylko dla inteligencji, 
która polskie i obce wystawy odwiedzała. Dla niej zamieszczano w londyńskim 
dzienniku oraz tygodniku i paryskim miesięczniku regularnie recenzje na temat 
sztuki. Marian Bohusz-Szyszko, jako krytyk sztuki, drwił z dyletanctwa, igno-
rancji, snobizmu rodaków, którzy w zakresie sztuki emigracyjnej biorą za znak 
rozpoznawczy wartości istotnych, wystąpienie danego artysty na  terenie angiel-
skim, choć to może mylić zupełnie125. Drażniły go niedostatki w kulturalnej i este-
tycznej ogładzie polskiej społeczności emigracyjnej.

Najstarsi z polskich artystów, którzy znaleźli się na Wyspach Brytyjskich, 
kończyli studia w Polsce – w Warszawie lub Krakowie. Do nich należał 

urodzony na Nowosądecczyźnie Adam Kossowski (1905–1986), malarz i cera-
mik, przed wojną wykładowca warszawskiej ASP. W latach powojennych mało 
wystawiał, bo tworzył przeważnie ceramiki wielkich formatów albo malowidła 
ścienne. Ma wielkie osiągnięcia: ceramiczne fryzy o tematyce sakralnej w klasz-
torze karmelitów w Aylesford oraz innych kościołach – Aylesbury Abbey (wy-
konał w ceramice 15 stacji różańcowych; są to gliniane kapliczki umieszczone 
w murze i w drzewach parku otaczającego opactwo, w stylu polskich kapliczek 
przydrożnych; „Wizja św. Szymona Stocka” – założyciela w XIII wieku i pierw-
szego generała angielskiej prowincji karmelitów, z którego życiem mistycznym 
wiąże się nabożeństwo różańcowe – znajduje się w oddzielnej kaplicy, ma 11 
stóp wysokości, w kształcie obelisku, wykonana w ceramice). W Walii, w ko-
ściele katolickim w Pontypool znajduje się „Droga Krzyżowa”, 12 stacji cera-
micznych, każda o wysokości ok. 80 cm. O pierwszej wystawie artysty w roku 
1944 już wspomniano. W 1952 roku wziął udział w zbiorowej wystawie „Obse-
rvera”, poświęconej współczesnej ceramice użytkowej i dekoracyjnej, gdzie po-
kazał dwie prace przedstawiające sceny z życia Świętej Rodziny126. Ceramiki ar-
tysty Drwęska ceniła bardzo wysoko:

124 S. Frenkiel, Polskie malarstwo i rzeźba…, s. 118–119.
125 M. Bohusz-Szyszko, O Witoldzie Szejbalu i innych, DPiDŻ, 1955, nr 31, s. 3; tenże, 

Dobre tradycje, DPiDŻ, 1955, nr 60, s. 3.
126 A. Drwęska, Obrazy i ceramika Kossowskiego, DPiDŻ, 1952, nr 105, s. 3; Kossowski 

na wystawie u „Observera”, DPiDŻ, 1952, nr 278, s. 3.
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Kossowski opanował tak dalece technikę i posiadł tak głęboką znajomość materia-
łu, że barwy wypalone w ceramice są identyczne z kolorami zaprojektowanych karto-
nów, a dzięki glazurze zyskują jeszcze na głębi i intensywności. […] Malarskość, bo-
gactwo faktury ceramik Kossowskiego zdradzają […] przede wszystkim malarza127.

Również dokonania malarskie uważała za związane głęboko z najlepszą tra-
dycją sztuki religijnej, będące najbliższe włoskiego wczesnego renesansu i Giotta, 
dostrzegała jednak wpływy kubizmu i impresjonizmu, co dawało twórcy całko-
wicie indywidualny rys artystyczny. Kossowski miał wiele zamówień od bry-
tyjskich instytucji świeckich i kościelnych, na brak pracy nigdy nie narzekał128.

O postępach pracy artysty nad 14 „Stacjami Drogi Krzyżowej” do odbudo-
wującej się ze zniszczeń wojennych katedry katolickiej w Cardiff informował 
Stanisław Baliński w 1958 roku129. Kossowski w grudniu kończył też pracę nad 
ceramicznym panneau, wypełniającym ścianę nowoczesnego kościoła w Rain-
ham, w hrabstwie Kent, poświęconemu św. Józefowi. Wykonał też dla kościoła 
Tympanon nad wejściem mający za temat zabójstwo św. Tomasza Becketa, bi-
skupa Canterbury. Otrzymał zamówienie z Chicago i Irlandii. W lutym 1959 
roku ukazał się obszerny wywiad z  artystą, z  którego czytelnicy dowiedzie-
li się o innych pracach wykonanych przez Kossowskiego: trzech wielkich pła-
skorzeźbach ceramicznych na sklepie w Yorku, czarno-białej supraporcie z ka-
fli na Domu Górników w Abertillery w Walii, dekoracji z wielkich kafli (około 
500) w szkole dla dzieci w Cardiff, tryptyku ołtarzowym w opactwie benedyk-
tyńskim w Downside Abbey130.

Twórca we wszystkich tych pracach, oprócz kaflowych, używał glazury, tak 
jak malarz używa farb. Kossowski opowiadał o warsztacie technicznym wypa-
lania ceramiki. Każdą „Stację” przed wyschnięciem dzielił na 18 części, wypalał 
w temperaturze 1180 stopni Celsjusza. Dziennikarz zapytał artystę, jak doszło 
do  tego zamówienia. Katedra katolicka pod wezwaniem walijskiego świętego 
Davida w Cardiff, zbudowana w XIX stuleciu przez znanego architekta Pugina, 
spłonęła w 1940 roku. Zostały po niej tylko ściany. Do odbudowy przystąpiono 
dopiero po 15 latach. Odpowiedzialny za całość architekt Tom Price znał Kos-
sowskiego wcześniej i to on powierzył mu „Stacje”. Wspólnie ustalili, że będą to 
duże rozmiarami wypukłe rzeźby ceramiczne, stanowiące główny element deko-
racyjny w kościele. Po półtora roku kapituła kościoła zaakceptowała wykonawcę.

127 A. Drwęska, Ceramiki Adama Kossowskiego, DPiDŻ, 1956, nr 103, s. 3.
128 Np.: Płaskorzeźby A. Kossowskiego, „Wiadomości”, 1957, nr 12 (573), s. 6.
129 Rozmaitości. Sztuka i życie. U malarzy: Adam Kossowski, DPiDŻ, 1958, nr 297, s. 3.
130 „Droga Krzyżowa” A. Kossowskiego, DPiDŻ, 1959, nr 46 [nr 4 TP], s. 6.
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Nowy sukces Kossowskiego w postaci ukończenia zamówienia rady miej-
skiej Southwark, w południowym Londynie – wielkiego ściennego ceramiczne-
go panneau nowo otwartego North Peckham Civic Centre odnotowała gazeta 
w 1966 roku131. Były to sceny z dziejów Old Kent Road, od pielgrzymów Chau-
cera i Henryka V do edwardiańskich cockneyów w karnawałowym przebraniu. 
Koszt dzieła wyniósł 6000 funtów. Złożyło się na nie 2000 malowanych i wypa-
lonych elementów ceramicznych. Autor informacji uważał, że jest to plastyczna 
ilustracja i historyczne uzupełnienie książki Stefanii Kossowskiej, żony artysty, 
Mieszkam w Londynie – najwybitniejszej w polskim piśmiennictwie znawczyni 
współczesnego Londynu132. W 1971 roku artysta został laureatem nagrody Fun-
dacji im. Alfreda Jurzykowskiego w Nowym Jorku133. Janusz Kowalewski prze-
prowadził dla czytelników DPiDŻ wywiad z Kossowskim, ukazując imponują-
cy dorobek polskiego artysty134. Prezentowano rysunki i reprodukcje dokonań 
artysty również w „Wiadomościach”135, które jako pierwsze zamieściły w 1974 
roku obrazy z cyklu „Łagierny”, wykonane w Londynie w latach 1943–1944 tu-
szem i gwaszem136.

Po nagłej śmierci (atak serca) Kossowskiego 31 marca 1986 roku w Londy-
nie w prasie emigracyjnej ukazały się nekrologi137. Dwa tygodnie później Ty-
mon Terlecki przypomniał stojącego zawsze na uboczu wskutek osobistej odrazy 
do autoreklamy, pokazywania się i ubiegania o uwagę i względy artysty, o wyraź-
nym odrębnym profilu i  jego twórcze dokonania138. W tym okresie nazwisko 
Kossowskiego utrwalone monumentalnymi dziełami było już jednym z  naj-
bardziej znanych i cenionych wśród artystów brytyjskich, choć niestety zapo-
mnianym w polskim środowisku emigracyjnym, na przekór temu, że Kossowski 

131 (Agn.), Nowy sukces Adama Kossowskiego, DPiDŻ, 1966, nr 222 [nr 38 TP], s. 5.
132 Tamże.
133 A. Kossowski zdobywcą nagrody Fundacji im. Alfreda Jurzykowskiego w Nowym Jor-

ku, DPiDŻ, 1971, nr 58, s. 6; T. Terlecki, Adam Kossowski tegoroczny laureat nagrody 
Fundacji im. Alfreda Jurzykowskiego, „Wiadomości”, 1971, nr 13–15 (1304–306), s. 7.

134 J. Kowalewski, Imponujący dorobek polskiego artysty. Rozmowa z Adamem Kossow-
skim, DPiDŻ, 1971, nr 68 [nr 12 TP], s. 6–7.

135 Np.: 1973, nr 51/52/53 (1447/48/49), s. 22; 1974, nr 17 (1466), s. 3. 
136 Z Archipelagu Gułag, „Wiadomości”, 1974, nr 25 (1474), s. 5.
137 Nekrolog: Zmarł nagle Adam Kossowski, DPiDŻ, 1986, nr 82, s. 7; Wydarzenia mie-

siąca. Zachód – emigracja. 31.3.1986 zmarł Adam Kossowski, „Kultura”, 1986, nr 5 
(464), s. 135.

138 T. Terlecki, Adam Kossowski (1905–1986), DPiDŻ, 1986, nr 95, s. 3.
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przyniósł tu i zachował w sobie do końca rdzenną polskość139. Terlecki uważał, 
że studia w Krakowie, Warszawie i Rzymie nadały jego polskości znamię uni-
wersalne, ogólnoludzkie i ogólnochrześcijańskie, a zsyłka do Rosji Sowieckiej ła-
gierniczym szlakiem, prowadzącym z Charkowa ku Morzu Białemu, wstąpienie 
w szeregi Armii Andersa – wzmocniło to jeszcze.

Poza obrazami olejnymi Terlecki doliczył się trwałych śladów Kossowskie-
go w ponad 30 miejscowościach Anglii, Walii, Szkocji, Irlandii, Stanów Zjed-
noczonych. Są wśród nich Drogi Krzyżowe – dziewięć, Drogi Różańcowe, tym-
panony (płaszczyzna nad wejściem do kościoła), obrazy ołtarzowe, dekoracje 
ścienne. W sumie kilkaset dzieł, zrobionych z religijnego wzruszenia i wykona-
nych jego rękami: rzeźbionych, wypalanych, malowanych. Jest wśród nich olbrzy-
mia kompozycja obrazująca Apokalipsę św. Jana w kaplicy Queen Mary College 
Uniwersytetu Londyńskiego, wykonana techniką sgraffito (tzn. wyskrobywania 
obrazu na wierzchniej warstwie podwójnego kolorowego podłoża).

Ostatnie miejsce spoczynku wielkiemu artyście ofiarowali ojcowie karmeli-
ci w Aylesford, z inicjatywy o. Edwarda Maguire. Uroczysty pogrzeb, koncele-
browany przez pięciu zakonników, w obecności 40 braci zakonnych, odbył się 4 
kwietnia 1986 roku. W czasie mszy rozległ się śpiew gregoriański, a gdy trumna 
opuszczała kościół, żegnał ją marsz żałobny Chopina.

Osobne miejsce zajmował w  emigracyjnym świecie artystycznym Antoni 
Wasilewski, przez Szkotów zwanym Tonym. Po ucieczce Armii Polskiej 

z Francji do Wielkiej Brytanii ten humorysta, karykaturzysta, a zarazem wy-
trawny dziennikarz, autor przedwojennych Wróbli na dachu, zasilił grono re-
dakcji wychodzącego w Szkocji „Dziennika Żołnierza” oraz swoimi rysunka-
mi popularne pismo humorystyczne „Werynajs”. O jego udziale w wystawach 
w czasie wojny już wspomniano. Artysta, tkwiący korzeniami w bohemie mi-
chalikowej, zabłysnął jako satyryk i karykaturzysta na indywidualnych powo-
jennych wystawach swoich portretów i szkiców. Pierwsza z nich, dokumentują-
ca szlak bojowy żołnierza polskiego, jego życie obozowe, typy żołnierskie oraz 
pejzaże Szkocji, miała miejsce w Edynburgu w maju 1947 roku. Anonimowy 
recenzent odnotował, że Wasilewski ma własny styl, zrozumiały dla wszystkich, 
bezpośredni, szczery. Jego rysunki przemawiają własnym językiem140. Redakcja 
DPiDŻ poinformowała czytelników o popularności Tony’ego, jaką zdobył sobie 

139 Tamże.
140 Artysta w Mundurze, DPiDŻ, 1947, nr 109, s. 3.
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poprzez karykatury zamieszczane na  łamach szkockiego dziennika „Evening 
Dispatch”, wychodzącego w Edynburgu, będącego popołudniowym wydaniem 
koncernu prasowego „The Scotsman”, ukazującego się w  siedmiu wydaniach 
o  łącznym nakładzie przekraczającym 100  000 egzemplarzy141. Współpraca 
z tym dziennikiem przyczyniła się zapewne do dużej frekwencji zwiedzających 
jesienią 1948 roku w International House w Edynburgu kolejną wystawę Wasi-
lewskiego, na której pokazał 88 szkiców, rysunków, akwarel utrwalających prze-
bieg I Muzycznego Festiwalu Edynburskiego142. Londyński dziennik donosił, że 
prasa szkocka obsypała Tony’ego pochwałami143. „The Scotsman” stwierdził, że 
Wasilewski zdobył sobie nazwisko w Szkocji. „Evening Dispatch” zamieścił jego 
fotografię na pierwszej stronie na dwie szpalty. A recenzent napisał, że

jest to błyskotliwy artysta, reprezentujący typowy paryski rysunek. Pewność kreski, 
ma znakomity dar podchwytywania podobieństwa. […] Znany jest w Szkocji, bo za-
mieszcza rysunki sygnowane „Tony” w gazetach edynburskich. Rysuje aktorów, spor-
towców, muzyków, znane osobistości życia publicznego. Rysuje ich na gorąco, podczas 
prób, w ruchu, za kulisami. Jego rysunki z baletu „Ram Gopala”, z „Hamleta” są zna-
ne. Używa kredki, tuszu, pędzla144.

Tony obsługiwał swoimi rysunkami wydawnictwa koncernu „The Scot-
sman”, również II Muzyczny Festiwal Edynburski w 1949 roku, które zostały 
później pokazane wraz z pejzażami szkockimi i architekturą Edynburga na wy-
stawie145. Była to szósta indywidualna wystawa artysty na przestrzeni ostatniego 
dziesięciolecia. Na wernisaż przybył Hyslop, redaktor naczelny „The Scotsman”. 
Wawrzyniec Czereśniewski poinformował czytelników DPiDŻ, że Wasilewski 
podpisał umowę z londyńskim ilustrowanym pismem „Sketch” na wykonanie 
rysunków z  powitania u  wybrzeży Wielkiej Brytanii, wsławionego działania-
mi wojennymi na rzece Jangcy okrętu „Amethyst”146. W 1952 roku Wasilewski 
po kolejnym Festiwalu Muzycznym w Edynburgu miał indywidualną wystawę 
w salach International House147.
141 Rysunki A. Wasilewskiego w szkockim dzienniku, DPiDŻ, 1948, nr 214, s. 3.
142 Wystawa Antoniego Wasilewskiego, DPiDŻ, 1948, nr 276, s. 3.
143 K. Z., Tony Wasilewski zdobywa rozgłos wśród Szkotów, DPiDŻ, 1948, nr 310, s. 3.
144 Tamże.
145 Artyści polscy na wystawach edynburskich, DPiDŻ, 1949, nr 215, s. 3; W[awrzyniec] 

Cz[ereśniewski], Wystawa A. Wasilewskiego, DPiDŻ, 1949, nr 301, s. 3.
146 W[awrzyniec] Cz[ereśniewski], Wasilewski namaluje powrót „Amethysta”, DPiDŻ, 

1949, nr 253, s. 3.
147 W. Fusek-Forosiewicz, Po szkockim festiwalu w Salach International House wystawa 

Antoniego Wasilewskiego (Toniego), DPiDŻ, 1952, nr 227, s. 3.
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Po powrocie z  Londynu w  1953 roku artysta-rysownik urządził wystawę 
przy Castle Street w Edynburgu pt. „Impresje koronacyjne”, na której pokazał 
ponad 100 szkiców, rysunków i obrazów fragmentów architektonicznych Lon-
dynu, sylwetki osób biorących udział w uroczystościach koronacyjnych, frag-
menty wizyty pary królewskiej w Edynburgu148. Recenzent DPiDŻ napisał, że 
szczególnie świetnie są w ujęciu i w ruchu postacie gwardzistów królewskich, syl-
wetki lordów w podkasanych na deszczu szatach, jak również postacie królowej 
Salote i Churchilla149. Rok później, w sierpniu, redakcja zamieściła informację, 
że „Scotland’s Magazine”, czasopismo o tematyce turystycznej (nie podano daty 
i numeru), zamieścił artykuł poświęcony Wasilewskiemu oraz trzy i pół strony 
jego rysunków i szkiców związanych z życiem artysty150. Prace artysty zamiesz-
czał również tygodnik „Orzeł Biały” (cykl: W szkicowniku A. Wasilewskiego)151. 
Czasami szkice Tony’ego ukazywały się w „Wiadomościach”152.

Wydarzeniem kulturalnym wielkiej miary w polskim środowisku emigra-
cyjnym była wystawa plastyków na Kongresie Kultury Polskiej w 1985 

roku w POSK-u, gdzie pokazano rzeźbę, malarstwo i grafiki artystów zamiesz-
kałych na terenie Wielkiej Brytanii. Alicja Drwęska oceniła, że 61 wyekspono-
wanych prac, po jednej każdego artysty, daje nikłe pojęcie o ich dorobku arty-
stycznym, ponieważ zbyt mała sala galerii nie nadaje się do wystaw zbiorowych, 
a raczej do pokazów indywidualnych153. Zła aranżacja wystawy spowodowała, 
że zbyt zagęszczone obrazy nawzajem się zagłuszały. Poziom dzieł był, według 
recenzentki, na ogół wysoki. Za błąd uznała brak prac Potworowskiego, Adlera 
i Gotliba, którzy w latach 40. wywarli wyraźny wpływ na malarzy angielskich 
i szkockich, oraz nieobecność utalentowanego malarza, rzeźbiarza i rysownika 
Mariana Kościałkowskiego.

Uprawnione wydaje się zatem przekonanie, że plastycy polscy odgrywają 
znaczną rolę w nawiązywaniu stosunków między Polakami na obczyźnie a Za-
chodem, poprzez odbyte studia we Włoszech, Anglii, Paryżu, zdobywanie nagród 

148 (W. S-ki), Dwie wystawy malarskie Polaków w stolicy Szkocji, DPiDŻ, 1953, nr 166, s. 3.
149 Tamże.
150 (W. S-ki), Rysunki Wasilewskiego w „Scotland Magazine”, DPiDŻ, 1954, nr 190, s. 3.
151 Np.: „Orzeł Biały”, 1956, nr 18 (722, s. 1, 4, 5; nr 28 (732), s. 4; nr 35/36 (739/40), s. 1; nr 

41 (745), s. 4–5; nr 51/52 (755/56), s. 1; 1957, nr 6 (762), s. 1, nr 8 (764), s. 1.
152 Np.: „Wiadomości”, 1957, nr 29 (590), s. 5.
153 A. Drwęska, Wystawa plastyków na Kongresie Kultury Polskiej, DPiDŻ, 1985, nr 229, 

s. 7.
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polskich i obcych, wykonywanie zamówień na zlecenie klientów lub wydawnictw 
brytyjskich, wystawianie prac w brytyjskich i  innych placówkach kulturalnych 
wolnego świata. Ich uniwersalny język czytelny jest na całym świecie.
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emigratiOn magazineS aS a SOurce fOr reSearcH 
On tHe envirOnment Of pOliSH artiStS in exile

Summary

The article presents the content of Polish immigration magazines issued in Great Brit-
ain in the 20th century, such as „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” („Polish Daily 

and Solider’s Daily”), „Oficyna Poetów” („Poetry Office”), „Orzeł Biały” („White Eagle”), 
„Wiadomości” („News”), as seen by the lens of artistic life chronicle, mainly plastic arts 
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(paintings and sculptures) of Polish artists living in exile. The news contained in these peri-
odicals can be considered as a reliable source for research on the artistic accomplishments 
of the artists associated in the following groups: Academic Society of the Stefan Batory Uni-
versity in Vilnius, centered around Marian Bohusz-Szyszko, transformed into Group 49, 
London Group, Free Painters Group, Continental-British School, Scottish Group, South-
East London Art Group and Royal Society of Painters, Etchers and Engravers. Moreover, 
independent artists such as: Feliks Topolski, Adam Kossowski, Stanisław Frenkiel, Antoni 
Wasilewski (Tony). Polish magazines published in the United Kingdom also document the 
activity of Association of Polish Artists in Great Britain, the organization which brings to-
gether the majority of painters, sculptors, graphic artists and architects who practice art.

The articles analysed prove that Polish artists play a significant role in establishing rela-
tions between Poles abroad and the West, through studies in Italy, England, France, win-
ning Polish and foreign awards, realisation of orders for clients or publications from Great 
Britain, exhibitions in the UK and other cultural institutions of the free world. Their uni-
versal language is readable all over the world.

Keywords: Polish art in exile in the 20th century, Study of Easel Painting of the Academic 
Society of the Stefan Batory University in Vilnius, Group 49, London Group, 
Free Painters Group, Continental-British School, Scottish Group, South-East 
London Art Group and Royal Society of Painters, Etchers and Engravers, Poles 
in Great Britain, „Dziennik Polski i  Dziennik Żołnierza” („Polish Daily and 
Solider’s Daily”), „Oficyna Poetów” („Poetry Office”), „Orzeł Biały” („White Ea-
gle”), „Wiadomości” („News”)
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ewa liliana Sobczyk

Uniwersytet mikołaja Kopernika, Toruń

wOjciecH antOni SOBczyńSki 
– twórca w przeStrzeni pOkOleń

Wyspy Brytyjskie to wciąż jeden z największych ośrodków polskiej emi-
gracji, który – głównie od czasu II wojny światowej – skupia rzeszę wy-

bitnych postaci dbających o  spuściznę i  rozwój kultury polskiej, wpisując się 
jednocześnie w dziedzictwo kultury brytyjskiej. Wraz z falą emigracji lat 60. XX 
wieku grono to zostało poszerzone o rzeźbiarza, malarza, konserwatora i kryty-
ka sztuki – Wojciecha Antoniego Sobczyńskiego.

Artysta urodził się w 1944 roku w Brzozowie w woj. podkarpackim1. W la-
tach 1962–1968 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w pracow-
ni rzeźby Jacka Pugeta2. Poza mistrzami dłuta znaczny wpływ na kształtowanie 
artystycznej wrażliwości artysty miał jego wuj – Jerzy Żarnecki3, znany histo-
ryk sztuki, pełniący w latach 1961–1974 funkcję zastępcy dyrektora Courtland 
Institute of Art w Londynie4, który pomógł artyście podjąć decyzję o wyjeździe 
do Wielkiej Brytanii w roku 1968.

1 Studenci i absolwenci krakowskiej ASP w 40-leciu PRL, oprac. J. Jeleniewska-Ślesińska, 
W. Ślesiński, Kraków, 1984, s. 319.

2 Tamże.
3 A. Judycka, Z. Judycki, Polonia. Słownik biograficzny, Rzeszów, 2000, s. 372–373; 

por. także stronę internetową: Dictionary ofarthistorians.org/zarneckig.htm, dostęp 
19 XII 2014.

4 Tamże.
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Jednakże jeszcze przed wyjazdem na Wyspy Brytyjskie artysta zdążył ulec 
wpływom różnorodnych stylistyk, nurtów oraz szkół. Jedną z pierwszych istot-
nych postaci dla rozwoju jego twórczości stał się wyżej wspomniany Puget. 
Akademicki nauczyciel Wojciecha Sobczyńskiego był znanym krakowskim 
rzeźbiarzem, uczniem Antoina Emila Bourdella (który z  kolei był uczniem 
Rodina), a więc spadkobiercą szkoły rzeźby francuskiej. Puget, tak jak i jego 
francuski mistrz, inspirował się muzyką Bacha i Beethovena. Tworzył przede 
wszystkim prace o  rozedrganej strukturze, przekazując swoje fascynacje 
uczniom.

Wibrująca struktura prac Sobczyńskiego do dzisiaj jest pierwszym, utrzy-
mującym się motywem przestrzenności jego dzieł. Ale jeszcze w trakcie studiów 
w Krakowie artysta uległ wpływom takich mistrzów, jak Barbara Hepworth czy 
Henry Moore, dzięki czemu struktura jego prac stawała się coraz łagodniejsza, 
co zaobserwować można w pracy z 1966 roku, stworzonej na konkurs tysiącle-
cia chrztu Polski. Artysta „otwiera” pracę, zostawiając wyraźną przestrzeń w jej 
strukturze, co jednocześnie powoduje silne oddziaływanie otoczenia, w którym 
znajduje się rzeźba (il. 1).

Tę fascynację syntetyzmem i  abstrakcjonizmem Wojciech Sobczyński bę-
dzie kontynuował już po przyjeździe do Londynu w grudniu 1968 roku i wraz 
z nowym rokiem kalendarzowym rozpoczął studia w City and Guilds of Lon-
don Institute5. W 1970 roku kontynuował swoją edukację w Slade School of Art 
– University College London6. Wśród kadry dydaktycznej drugiej ze szkół na-
leży wymienić przede wszystkim jego nauczyciela rzeźby – Rega Butlera, który 
zapisał się w sztuce głównie poprzez szerokie zastosowanie stali w rzeźbie, ale 
także dzięki odwołaniom do myśli humanistycznej, wraz z postacią ludzką i jej 
otoczeniem, które stawiał w centrum swoich zainteresowań, a czego wyrazem 
stała się praca powstała w związku z konkursem na „Pomnik nieznanego więź-
nia politycznego”, do którego realizacji jednak nigdy nie doszło7.

5 B. Weinreb, C. Hibbert, J. Keay, J. Keay, The London Encyclopedia, London, 2010, 
s. 174; por. także: J. Lang, City and Guilds of London Institute. Centenary 1878–1978, 
London, 1978; S. Macdonald, The History and Philosophy of Art Education, Cam-
bridge, 2004; strona internetowa: Cityandguilds.com, dostęp 9 III 2015.

6 B. Weinreb, C. Hibbert, J. Keay, J. Keay, The London Encyclopedia…, s. 841; por. także: 
S. Macdonald, The History and Philosophy…; strona internetowa: Ucl.ac.uk/slade, 
dostęp 9 III 2015.

7 H. Read, Modern Sculpture, London, 1985, s. 200, 212–219; por. także: M. Garlake, 
The Sculpture of Reg Butler, London, 2006.
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1. G. Grzywaczyk, W. A. Sobczyński, bez tytułu, model rzeźby na  konkurs Tysiąclecia 
Chrztu Polski, gips, ok. 50–60 cm, 1966, nie zachował się; fot. W. A. Sobczyński, 1966

WOjCIECH ANTONI SOBCZYńSKI…



234

Co ciekawe, powtarzający się często w twórczości Wojciecha Sobczyńskie-
go zabieg fotografowania prac z tzw. żabiej perspektywy artysta najprawdopo-
dobniej podpatrzył u Butlera, który w podobnej konwencji uwieczniał swoje, 
w większości niewielkie prace, chcąc zawrzeć w nich pierwiastek przestrzenny8.

Istotnym wątkiem w  sztuce Wojciecha Sobczyńskiego jest także kwestia 
asymilacji, co zapoczątkowują wystawy studentów Slade School of Art w Roy-
al Academy w 1970 roku oraz Nottingam Festival Art Exibition w 1971 roku. 
Na pierwszym z wydarzeń artysta zaprezentował pracę pod tytułem „Monu-
ment to students shot in Kent State University, Ohio”, odnoszące się do wydarze-
nia z 1970 roku, które miało miejsce w stanie Ohio w Stanach Zjednoczonych, 
gdzie protesty studentów przeciwko wojnie w  Wietnamie zostały stłumione 
przez Gwardię Narodową9 (il. 2). Rzeźba oddziałuje głównie poprzez subtelną 
strukturę, której istotą jest doskonale uchwycona koncepcja rzeźby minimali-
stycznej. Wyraźny jest również surrealistyczny charakter dzieła.

Druga z  prac prezentowana w  Nottingham to znów działanie przestrzen-
ne (il. 3). Pomimo fizycznego dystansu obu części rzeźby, odczuwalna jest tak-
że ich spójność, głównie przez ich zgeometryzowany i  odpowiadający sobie 
kształt. Usytuowana na dole czarna bryła, przybierająca formę litery U, wydaje 
się przyciągać zawieszoną tuż nad nią niebieską materię, która mogłaby wypeł-
nić jej pustą przestrzeń.

Obie przywołane prace wskazują na sięganie po nowe nurty stylistyczne, szu-
kanie własnej ścieżki artystycznej, jako odpowiedź na nowo zastaną rzeczywistość.

W tym miejscu warto odnieść się do samej emigracji. Wojciech Sobczyński 
przybywając na Wyspy Brytyjskie i podejmując studia, automatycznie wszedł 
w nowe środowisko. Asymilował się z początku głównie ze środowiskiem aka-
demickim, właściwie obcy był mu krąg emigracji polskiej. Zmieniło się to jed-
nak wraz z rozpoczęciem działalność konserwatorskiej, którą na samym począt-
ku prowadził we współpracy z Mike’em Nicholsem – kolegą ze studiów. Praca 
ta dała mu możliwość bliższego poznania środowiska polskiego w Londynie. 
Zaowocowało to m.in. współpracą z  Andrzejem Ciechanowieckim, trwającą 
niemalże do śmierci tego znanego historyka sztuki, kolekcjonera i filantropa10. 
Zlecenia, których podejmował i  podejmuje się Wojciech Sobczyński, są róż-
norodne. Z pewnością należy wymienić konserwację prac Mariana Bohusza-

8 H. Read, Modern Sculpture…, s. 200.
9 H. Sidney, Nixon in a crisis of leadership, „Life”, 1970, nr 18, s. 30–35.
10 Por. M. Białonowska, Andrzej Stanisław Ciechanowiecki. Kolekcjoner, marszand i me-

cenas, Lublin, 2012.
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2. „Monument to students shot in Kent State University, Ohio”, materiały syntetyczne, pa-
pier, ok. 20 × 25 cm, 1970, wł. artysty; fot. W. A. Sobczyński, 2014

3. Bez tytułu, praca w  ramach Nottingham Festival Art Exhibition, malowane płótno 
na drewnie, dolna część 160 × 200 cm, górna część 70 × 200 cm, 1971, nie zachowała się; 
fot. W. A. Sobczyński, 1971
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-Szyszki czy Feliksa Topolskiego, rzeźb należących do Sotheby’s, Heyward Gal-
lery, Grosvenor Gallery, Colnagis, Agnew, Francois Heima, Austina Desmonda, 
Richarda Saltouna, a nawet rodziny królewskiej.

Początkowo działalność twórcza artysty została zdominowana przez pracę 
konserwatorską, ale to właśnie w  tym czasie pojawiła się seria „Semaforów” 
– rzeźb o  proweniencji minimalistyczno-syntetycznej (il. 4). Pierwsze z  nich 
powstały w latach 70., kolejne po 2000 roku, doskonale odzwierciedlając dłu-
gi proces zmian, doświadczeń oraz przemyśleń, jakim uległ artysta. Impulsem 
do powstania tych prac była pewna izolacja, jakiej został poddany, oddając się 
pracy konserwatorskiej, a także rola ojca, z którą przyszło mu się zmierzyć, roz-

4. Z serii „Semafory”, aluminium, cement, materiały syntetyczne, 164 cm, 1975, wł. artysty; 
fot. E. L. Sobczyk, 2015
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5. Z serii „Metropolis”, drewno, farba, stal, tekstylia, 140 × 170 cm, 2012, wł. artysty; fot. 
W. A. Sobczyński, 2012

budzając w nim wspomnienia i tęsknotę za rodzinnym krajem. Najczęściej od-
radzające się w pamięci obrazy artysta przeniósł na rzeźbę, tworząc serię „Sema-
forów”. Ich kompozycja nawiązuje do łanów zboża, wysokich traw, sygnalizacji 
kolei (od niej też pochodzi tytuł prac) „wyrastających” wokół torów i pędzą-
cych po nich pociągów, współtworzących krajobraz jednej z wsi, w której arty-
sta dorastał. A więc także kontekst ich powstania, co widoczne jest poprzez for-
mę prac, jest znów silnie związany z przestrzenią. Elementy omawianych rzeźb 
stały się nośnikiem dziecięcej fascynacji na temat podróży, pewnej ekscytacji 
związanej z rozstaniem, czasem oczekiwania i powrotem.

Izolacja, związana jednoznacznie z  emigracją, a  także samotność, której 
uległ artysta w  pierwszych latach pobytu w  Londynie, wpłynęły szczególnie 
na jego postawę. Był to początek szukania własnej drogi artystycznej, wycho-
dzenia z przestrzeni wspomnień, a wchodzenia w przestrzeń zastaną, związa-
ną z otoczeniem z naturą, także tą artystyczną. W jego twórczości odnajdzie-
my również prace, które wychodzą naprzeciw obu przestrzeniom, w większości 
powstały one na wystawy The Association of Polish Artists in Great Britain11, 
do którego artysta należy od 1999 roku.

11 Por. The Association of Polish Artists in Great Britain, red. E. Chojak-Myśko i in., ka-
talog wystawy, Kraków, 2014.
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Pierwsza z prac nosi tytuł „Metropolis” (il. 5). Widzimy tu, że materia ści-
śle przylegająca do jej konstrukcji, rozciągnięta niczym skóra, zaczyna pękać, 
ulega destrukcji, przestaje być bezpieczną granicą, znajduje się gdzieś na sty-
ku przestrzeni, która wdarła się do jej wnętrza. Jest dokonującym się na oczach 
widza procesem zmian. Świadczą o tym nie tylko pęknięcia, puste przestrze-
nie, ale wciąż istniejące fragmenty tkanin, wytwarzające w widzu napięcie, gdyż 
w konsekwencji one także powinny odłączyć się od konstrukcji i ulec zniszcze-
niu. W tej formie artysta zawarł wizję miasta, metropolii, którą możemy trak-
tować jak żywy, pulsujący organizm, wytwarzający spójne struktury, tworzące 
rozmaite geometryczne układy, ale również taki, który ulega rozpadowi. W pra-
cy tej zawarta jest koncepcja odrodzenia i obumierania, czego symbolem staje 
się umieszczona w centralnym punkcie kompozycyjnym forma koła. Jego dolna 
część zaczyna się odbudowywać, gdy górna wciąż pozostaje zniszczona, odno-
simy jednak wrażenie, że i ona się „odrodzi”.

Spoglądając na  rzeźbę, a  w szczególności biorąc pod uwagę element koła, 
trudno oprzeć się wrażeniu pewnego podobieństwa do tzw. łapaczy snów, wy-
wodzących się z kultury indiańskiej. Co ciekawe, słowo „łapacz” występuje w na-
zwie następnej wśród prac Sobczyńskiego, pochodzącej z 2013 roku, a więc po-
wstałej rok później niż rzeźba „Metropolis”. Nosi tytuł „Wind catcher” („Łapacz 
wiatru”), który niejako prowokuje postrzeganie rzeźby w wymiarze przestrzen-
nym (il. 6). Nie mija się to z założeniem artysty, fotografującego dzieło w parku, 
z widocznymi w jego strukturze przepruciami, w które wnika otoczenie.

Obok wyżej wymienionych dzieł należy wspomnieć o nowszych pracach, ta-
kich jak „Doowder”, prezentowanej na wystawie organizowanej przez Art Be-
low we Framers Gallery, której potencjał – jak mówi sam artysta – tkwi w moż-
liwości przedstawiania jej w kilku konfiguracjach (il. 7). Kolejną z nowszych 
prac jest „Urban Tree”, wykonana w  ramach projektu Haringay Arts Project 
(il. 8). Interesującym aspektem tej pracy pozostaje jej kształt, zbliżony do lite-
ry A, co również w nawiązaniu do Derridiańskiej filozofii możemy odczytywać 
jako chęć pozostawienia śladu, który interpretujemy w kontekście torowania, 
czynienia przejścia, tworzenia drogi czy przecierania szlaku12. Torowanie to dzia-
łanie, […] wytwarzające możliwość powstawania przestrzeni, a nawet zamiesz-
kiwania13. Słowa te dają możliwość interpretacji rzeźb przestrzennych Sobczyń-

12 J. Lubiak, Architektura i  różnica. Ku gramatologii architektury, w: Historia sztuki 
po Derridzie. Materiały seminarium z zakresu teorii historii sztuki, red. Ł. Kiełpuszew-
ski, Poznań, 2006, s. 20.

13 Tamże, s. 21.
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6. „Wind catcher”, drewno, farba, stal, tekstylia, ok. 200 cm, 2013, wł. artysty; fot. W. A. Sob-
czyński, 2013
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7. „Doowder”, technika mieszana, 2014, wł. artysty; fot. W. A. Sobczyński, 2014
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8. „Urban tree”, farba, materiały syntetyczne, stal, tekstylia, żywica, 500 cm, 2015, wł. arty-
sty; fot. W. A. Sobczyński, 2015
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skiego jako próby zaznaczenia własnej obecności w otaczającej go przestrzeni. 
Wchodzenie w przestrzeń z każdą nową realizacją artystyczną stanowiło „toro-
wanie” drogi dla stworzenia własnego miejsca. Literę A natomiast możemy od-
nieść do takich słów, jak Art lub Artist, co w kontekście naznaczenia przestrzeni 
swoją obecnością potraktowalibyśmy jako dojrzały przejaw artystycznej świa-
domości twórcy.

Wyraz obecności, tej twórczej, ale także mentorskiej, dzięki którym zróż-
nicowane wiekowo pokolenia artystów mogą się poznać i wpływać na siebie, 
odnajdujemy w  samej koncepcji powstania grupy Page 614 oraz ich wystaw, 
których głównym kuratorem jest Wojciech Sobczyński. Warto przywołać pra-
cę z drugiej wystawy tej grupy, która stanowi jedną szóstą całego dzieła, przy-
bierającego formę parawanu, na które składały się tej samej wielkości dzieła 
malarskie.

Te parawanowe układy odnajdujemy także w pracy z 2012 roku, prezento-
wanej na wystawie „Little experiment”, której pomysłodawcą, jak i kuratorem 
był również Wojciech Sobczyński (il. 9). Wystawa o tym samym tytule miała 
również miejsce w 2014 roku.

Przedstawiona powyżej działalność Wojciecha Sobczyńskiego pozostaje 
niepełna, dlatego należy też odnotować kilka wcześniejszych wystaw, w któ-
rych brał udział, m.in. w Lots Road Gallery, Studio Sienko Gallery czy w Links 
Gallery w  Szkocji15. Jedną z  najważniejszych galerii, w  których artysta wy-
stawia, stała się Hartnoll Gallery. Sobczyński prezentuje w  niej swoje prace 
od roku 2008, w czasie Wielkanocy. Są to dzieła o wyrazie religijnym, jednak 
niejednoznacznym.

Kwestię mało wyrazistego wizerunku Chrystusa, a niekiedy jego brak, moż-
na rozpatrywać także w kategorii aikonizmu, który łączy się z dogmatem re-
ligii judaistycznej i który mógłby tłumaczyć pozostawanie części prac artysty 
pomiędzy nurtem abstrakcyjnym a  figuratywnym. Być może artysta zupeł-
nie bezwiednie stawia nas w obliczu pewnej „walki tożsamościowej”, widocz-
nej w powyższych pracach, w których postać Chrystusa „zanika”, bądź tak jak 
w innej pracy, spoza omawianej serii, pozostaje pomiędzy tym, co ukształto-
wane, a tym, co zaczyna się zacierać, deformować i ginąć w obliczu dużo więk-
szej płaszczyzny, która nie przyjmuje już kształtu krzyża (il. 10, 11). Rzeźby 

14 Por. The Association of Polish Artists…, s. 98.
15 Strona internetowa: Lotsroad.com, dostęp 7 VI 2015; por. także: The Association of 

Polish Artists…, s. 98; strona internetowa: Linksgallery.org/, dostęp 5 VI 2015.
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9. Bez tytułu, technika mieszana, 2012, wł. artysty; fot. W. A. Sobczyński, 2012
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te wydają się być uwikłane w wewnętrzny konflikt artysty, w którym docho-
dzi do ścierania się dwóch tożsamości, co mogło być związane z faktem ży-
dowskiego pochodzenia artysty, o którym dowiedział się już po przyjeździe 
do Londynu.

O krok dalej artysta posunął się w serii „Głowy”, którą możemy uznać za prze-
jaw dekonstruktywizmu w jego twórczości (il. 12, 13). Sobczyński wraca w nich 
do znanych z wcześniejszych prac przepruć. Stosuje także rozedrgane struktu-
ry, które sprawiają wrażenie powstałych z niedbale łączonych i pozlepianych 
ze sobą form. Tam, gdzie faktura staje się bardziej przejrzysta i sterylna, poja-
wią się wyraźnie zaakcentowane formy zwielokrotnione. Często gromadzone 
w jednym miejscu zdają się przeciążać rzeźbę, tym samym sprawiając wrażenie 
odłączania się od jej konstrukcji i poszerzania otworów, tworząc w niej większe 
przestrzenie, które tym silniej ją przenikają. Wyraźny efekt rozszczepienia form 
powoduje doznanie ich dekonstrukcji, a powstałe na skutek tego szczeliny i roz-
stępy odnoszą się do myśli Derridiańskiej, w której przestrzeń może zaistnieć 
poprzez tzw. rozsunięcie16.

Twórczość Wojciecha Antoniego Sobczyńskiego stanowi niezwykle szero-
ki zakres inspiracji i doświadczeń artystycznych. Przytoczone powyżej prace to 
próba przedstawienia procesu rozwoju twórczości tego artysty na przestrzeni 
lat. W każdym z jego okresów powstały i nadal powstają dzieła, które można sy-
tuować w coraz szerszych kontekstach. Udaje się to prześledzić, analizując jego 
ścieżkę edukacyjną, a następnie karierę zawodową. Sobczyński, rozpoczynając 
studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, wykazywał dużą samoświa-
domość twórczą, co przyczyniło się do bardzo chłonnej postawy tego twórcy, 
otwartego na rozmaite eksperymenty, szczególnie w dziedzinie rzeźby.

Wojciech Antoni Sobczyński – pomimo wielu działań w dziedzinie malar-
stwa, konserwatorstwa, a  także krytyki artystycznej – największe osiągnięcia 
zyskał w rzeźbie. Jej poświęcił najwięcej wysiłku twórczego. Dlatego też tak wie-
le nurtów i inspiracji jesteśmy w stanie w każdej z nich odczytać.

Bardzo otwarta i  chłonna postawa rzeźbiarza, szczególnie wobec kultury 
Zachodu, jeszcze przed wyjazdem do Londynu, sytuowała go w innej pozycji 
aniżeli starszych od niego artystów emigracyjnych. Zgoła odmienne powody 
opuszczenia kraju, a także różnica poglądów, doświadczeń i postaw artystycz-
nych, stawia go w szerokiej przestrzeni oddziaływania artystycznego – jedno-
cześnie w kręgu polskiej diaspory artystycznej, jak i poza nią.

16 J. Lubiak, Architektura i różnica…, s. 19.
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10. Z serii „Lamentation”, drewno, farba, tekstylia, 170 × 70 cm, 2015, wł. artysty; fot. W. A. Sob-
czyński, 2015
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11. Z serii „Lamentation”, drewno, farba, tekstylia, 127 × 53 cm, 2015, wł. artysty; fot. W. A. Sob-
czyński, 2015
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12. Z serii „Głowy”, drewno, farba, gips, 60 cm, 2008, wł. pryw.; fot. W. A. Sobczyński, 2014

WOjCIECH ANTONI SOBCZYńSKI…



248

Ewa Liliana Sobczyk

13. Z serii „Głowy”, drewno, farba, gips, kamień, papier, 70 cm, 2008, wł. pryw.; fot. W. A. Sob-
czyński, 2008



249

BiBliOgrafia

Białonowska M., Andrzej Stanisław Ciechanowiecki. Kolekcjoner, marszand i mece-
nas, Lublin, 2012.

Garlake M., The Sculpture of Reg Butler, London, 2006.
Judycka A., Judycki Z., Polonia. Słownik biograficzny, Rzeszów, 2000.
Lang J., City and Guilds of London Institute. Centenary 1878–1978, London, 1978.
Lubiak J., Architektura i  różnica. Ku gramatologii architektury, w: Historia sztuki 

po Derridzie. Materiały seminarium z zakresu teorii historii sztuki, red. Ł. Kiełpu-
szewski, Poznań, 2006.

Macdonald S., The History and Philosophy of Art Education, Cambridge, 2004.
Read H., Modern Sculpture, London, 1985.
Sidney H., Nixon in a crisis of leadership, „Life”, 1970, nr 18.
Strona internetowa: Cityandguilds.com.
Strona internetowa: Dictionary ofarthistorians.org/zarneckig.htm.
Strona internetowa: Linksgallery.org/.
Strona internetowa: Lotsroad.com.
Strona internetowa: Ucl.ac.uk/slade.
Studenci i absolwenci krakowskiej ASP w 40-leciu PRL, oprac. J. Jeleniewska-Ślesiń-

ska, W. Ślesiński, Kraków, 1984.
The Association of Polish Artists in Great Britain, red. E. Chojak-Myśko i in., katalog 

wystawy, Kraków, 2014.
Weinreb B., Hibbert C., Keay J., Keay J., The London Encyclopedia, London, 2010.

Ewa Liliana Sobczyk

wOjciecH antOni SOBczyńSki 
– tHe artiSt in tHe Space Of generatiOnS

Summary

The text is an attempt at a  cross-sectional view of the works of Wojciech Antoni 
Sobczyński. It brings the silhouette of this extremely versatile sculptor, painter, conser-

vator and art critic, as well as a longtime resident of the British Isles. He takes consideration 
of the stylistics of the related works with the fascination of the artist before he left Poland 
– being among other pupils of Jack Puget, the heir of the French sculptor school – and also 
upon his arrival in London, drawing on new inspirations and experiences. The processes 
and changes in Sobczyński’s works will also be emphasized, referring to the identity of the 
artist. Equally important is the motif of spatiality, above all related to the form of works, al-
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lowing for the use of contemporary interpretations and research studies, as well as indicat-
ing the position of the artist itself, combining the experiences of different generations.

Keywords: Wojciech Antoni Sobczyński, Polish sculptor, painter, conservator and art critic
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20 000 znaków 
O mOjej Sztuce w anglii

Jestem artystą, nie akademikiem, a  na Uniwersytecie w  Brighton uczę za-
równo grafiki artystycznej, jak i  performance art. Pracę na  obu polach za-

czynałem w Polsce, kontynuując w Wielkiej Brytanii najpierw w kręgu fringe 
theatre, później uprawiając rysunek, kolaż i grafikę. W Polsce studiowałem hi-
storię sztuki, ale tworzyłem też rysunki, wystawiając po raz pierwszy w roku 
1969 w Pałacyku Szustra, a niedługo potem w Salonie Debiutów na Krakow-
skim Przedmieściu. Próbowałem też sił w pantomimie, a w roku 1972 związa-
łem się z powstającym właśnie eksperymentalnym teatrem Akademia Ruchu, 
który szybko zdobył reputację najciekawszej w Polsce grupy z pogranicza teatru 
i sztuk wizualnych.

W roku 1976 brytyjski reżyser filmowy i  teatralny Steven Rumbelow, wi-
zytujący Polskę, zaoferował mi pracę w prowadzonym przez niego Triple Ac-
tion Theatre i wyjechałem do Anglii. Naszą bazą był Newark, ale jeździliśmy 
z występami po teatrach brytyjskich uniwersytetów od Sterling, Bath, Coventry 
i Cardiff, po Dartington College of Arts i londyński Roundhouse Theatre. Gra-
łem w „Camp” Rumbalowa i w adaptacji „Idioty” Dostojewskiego. Oferowali-
śmy też warsztaty teatralne, gdzie przydała się moja znajomość jogi, ćwiczeń 
z pantomimy Decroux oraz improwizacji opartych na eksploracji gestu i ciała 
w przestrzeni bliskich pracy Akademii Ruchu.
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Po roku opuściłem zespół i zamieszkałem na Hamstead w Londynie w ar-
tystycznej komunie imigrantów z Południowej Afryki. Jej członek Oliver Sta-
pleton kończył wydział operatorski w Film & Television School w Baconsfield 
i  zaoferował mi pracę w  filmie, który przygotowywał z  kończącym reżyserię 
Johnem Tchalenką. Nasz film – „Red Square at Noon” (1977) na przykładzie 
rosyjskiej dysydentki Natalii Gorbaniewskiej, samotnie protestującej przeciw 
interwencji Paktu Warszawskiego w Czechosłowacji, dotykał bliskich nam pro-
blemów jednostki, w której imieniu państwo działa wbrew jej własnym przeko-
naniom. Świadomy zbliżającego się powrotu do Polski, w filmie zagrałem pod 
przybranym imieniem Andrieja Agbara.

Następne lata spędziłem w Polsce między Gdańskiem, gdzie na PWSSP (dzi-
siejszej Akademii) wykładałem historię sztuki, a Warszawą, gdzie kontynuowa-
łem pracę z Akademią Ruchu.

Wiosną 1981 roku, w czasie pobytu z AR w Danii, otrzymałem nieoczekiwa-
ny telefon, oferujący mi pracę z Richardem Goughem i Cardiff Laboratory The-
atre, których znałem z  festiwalu teatrów ulicznych w Santarcangelo we Wło-
szech. Latem, już w  Cardiff, włączyłem się w  ich prace nad uliczną paradą 
szykowaną na festiwal w Leicester. Część jej stanowiło ważne w czasach rosną-
cego bezrobocia za rządów premier Thatcher przypomnienie przemarszu przez 
miasto w roku 1936 głodowego pochodu robotników z Jarrow. Kiedy przyje-
chaliśmy do Leicester, okazało się, że organizatorom nie udało się zebrać setki 
ochotników, na których liczyliśmy w części ulicznego spektaklu. Ostatecznie ja 
jeden – jako symboliczny reprezentant maszerujących przed laty – szedłem uli-
cami Leicester, poprzedzany przez samochód z megafonami emitującymi mon-
taż archiwalnych nagrań i dźwięk marszu setek butów. Było coś symbolicznego 
w tym, że ja, przybysz z Polski, głośnej w tym czasie walką „Solidarności”, repre-
zentowałem brytyjskich robotników sprzed półwieku.

Na festiwal przygotowaliśmy i drugi spektakl, poświęcony postaci związa-
nego z Leicester Thomasa Cooka, którego grałem. Przedstawienie zaczynało się 
kilkoma scenami w Haymarket Theatre w Leicester, po czym, wciąż grając, za-
woziliśmy widzów na stację kolejową i w dołączanym do pociągu wagonie je-
chaliśmy do następnej stacji, odtwarzając tym pierwszą podróż Cooka. Spektakl 
kończyły wiktoriańskie pieśni, zachwalające abstynencję, bo Cook-biznesmen 
był też baptystą-misjonarzem i bojowym przeciwnikiem alkoholu, a tanimi po-
dróżami chciał odciągnąć masy od zgubnego picia.

Resztę lata 1981 roku spędziłem w Londynie, gdzie (jak latem 1977 roku) 
robiłem ilustracje, tym razem do szóstego wydania książki Alternative London. 

Andrzej maria Borkowski
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Poznałem też Geraldine Pilgrim i  jej oparty na grze wizualnych scen i obra-
zów teatr Hesitate & Demonstrate. Poprowadziłem dla nich cykl warsztatów, 
ale nie otrzymując ofert innej pracy, wróciłem do Polski umówiony z Geraldi-
ne na spotkanie we Wrocławiu, gdzie jej teatr miał wkrótce grać na Festiwalu 
Teatru Otwartego. Już w tam, przy kawie oznajmiła, że chce ze mną pracować. 
Ucieszyłem się, ale rok mi zabrało (stan wojenny nie pomógł), zanim jesienią 
1982 udało mi się wrócić do Anglii.

Pracując z Hesitate & Demonstrate, przydatna była moja znajomość sztuki 
i filmu, do których nieustannie odwoływały tworzone przez nas teatralne obra-
zy. Po występach z „Goodnight Ladies” w roku 1983 we Włoszech i w The Pu-
blic Theatre na festiwalu Britain Salutes New York podjęliśmy pracę nad spek-
taklem „Shangri-La”, który łączył inspiracje „Rebeką” Hitchcocka ze światem 
lunaparku i masowych wczasów. Po tournée w Wielkiej Brytanii pokazaliśmy 
go w Belgii, Holandii, Włoszech i w Grenadzie. Szczególnie blisko współpraco-
waliśmy z londyńskim ICA, a artystyczne centra De Lantaren w Rotterdamie 
(gdzie budowaliśmy nasze scenografie) i ITC w Bolonii byli naszymi koprodu-
centami.

W drugiej połowie lat 80. zacząłem współpracować i z innymi alternatywny-
mi teatrami. Poznałem poetkę i dramaturżkę Deborę Levy i kwietniu 1985 roku 
w londyńskim Oval Theatre zagrałem wszystkie trzy męskie role w prapremie-
rowym przedstawieniu jej sztuki „Clam”. W tym dramatycznym tryptyku moją 
partnerką była Mina Kaylan, która pamiętała mnie z Dartington College, gdzie 
jako studentka uczestniczyła w moich warsztatach ruchu. Dla Anny Furse, któ-
ra reżyserowała „Clam”, do  jej inscenizacji sztuki „The Dead” Anny Caufield 
(1987) zrobiłem scenografię, łącząc geometrie świata piramid i egipskich pod-
ziemi z formami inspirowanymi suprematyzmem Malewicza.

Pracowałem też ponownie z Cardiff Laboratory Theatre, najpierw w Belfa-
ście w 1985 roku przy spektaklu w tamtejszych ogrodach botanicznych, a cztery 
lata potem w „The Origin of Table Manners”, występując jako kapitan „Titanica” 
nie tylko w londyńskim ICA, ale i w Kolumbii na międzynarodowym festiwalu 
teatralnym w Bogocie w roku 1990. Latem 1987 zagrałem też w filmie. Brytyjski 
reżyser filmowy Mike Figgis zaoferował mi rolę Andrzeja w swym filmowym 
debiucie „Stormy Monday”. Grałem w nim z Melanie Griffith, Stingiem, Tom-
my’m Lee Jonesem i rozpoczynającym swą karierę Seanem Beanem.

Moja praca rzadko ograniczała się do roli aktora. W Hesitate & Demonstrate 
współtworzyłem z kolegami scenariusz „Shangri-La” i jego scenografię. Pracu-
jąc z Peterem Godfreyem z Rational Theatre przy spektaklu „Falling II” (1985) 

20 000 ZNAKóW O mOjEj SZTUCE W ANgLII
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Program Oval Theatre w Londynie z fotografią Miny Kaylan i Andrzeja M. Borkowskiego 
w prapremierze sztuki „Clam” Debory Levy, 1985 r.
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Andrzej M. Borkowski w trakcie budowania „Wieży” przed spektaklem Rational Theatre 
„Falling II” w Bristolu, 1985 r.

Andrzej M. Borkowski, Rational Theatre, „Falling II”, październik 1986 r.
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nie tylko grałem w nim rolę Szatana, ale i podjąłem się radykalnej zmiany sce-
nografii, by dać spektaklowi potrzebny element napięcia i  niepokoju. Moim 
rozwiązaniem była dynamiczna instalacja – olbrzymia wieża zrobiona z wiel-
kich tekturowych pudeł. Budowana na scenie przed spektaklem kryła w sobie 
ciężkie kokony, które zwieszone na linach z sufitu w szerokim kręgu ściągałem 
ze sobą jedną linką w centrum sceny i ukrywałem między pudłami monumen-
talnej struktury. Zerwanie linki pod koniec spektaklu uwalniało energię tych 
wielkich wahadeł, które – wracając do pionu – powodowały „eksplozję” budow-
li, w której się kryły. Wymagało to sporego trudu budowania struktury przed 
każdym spektaklem, ale „Financial Times” w swej recenzji nazwał me dzieło 
jedną z najciekawszych scenografii 1985 roku.

Latem 1986 roku z tekturowych rur zrobiłem kostium jeżozwierza, w któ-
rym grałem w Kew Gardens w spektaklu „Dead Wood” Lumiere & Son, a rok 
potem stworzyłem wielkie kukły zakonnic dla „Mercurian States” Lauriego Bo-
otha i Toby’ego Sedgwicka. Jako scenograf pracowałem też jesienią 1992 roku 
na uniwersytecie w Nottingham przy autorskim spektaklu Miny Kaylan „I’m 
an English Man”. Ogromne koszty ubezpieczeń nie pozwoliły mi – niestety 
– na sfinalizowanie planowanego dla doków Bristolu spektaklu poświęconego 
inżynieryjnym osiągnięciom Brunela, ale w roku 1991 w niezwykłym plenerze 
starego militarnego fortu pod Antwerpią stworzyłem z belgijskim kompozyto-
rem Ervinem Eysackersem operę „Zeige Deine Wunde”. Pracowaliśmy nad nią 
(ja – tworząc scenariusz, będący serią scen-obrazów, Erwin – komponując mu-
zykę) najpierw we Francji, później w Antwerpii, gdzie pokazaliśmy ją na letnim 
festiwalu tego miasta.

Na przełomie lat 1992/1993 w grupie tancerzy pracowałem jeszcze ze znako-
mitą choreografką Yolandą Snaith nad dynamicznym, inspirowanym światem 
gier i sportu spektaklem „Diction” (1993), z którym po występach w Londynie 
pojechaliśmy na festiwal tańca we Frankfurcie. Judith Makrell z „The Indepen-
dent” pisała o naszej pracy jako consistely excellent, komplementując i moją rolę 
Mistrza performed with virtuoso relish by Andrzej B… „Diction” było moim poże-
gnaniem ze sceną i wkrótce jako starszy wykładowca zacząłem się dzielić moimi 
doświadczeniami ze studentami wydziału Performance & Visual Art w na Uni-
wersytecie w Brighton.

Teatr nie był jedyną rzeczą, która mnie w Anglii zajmowała. W drugiej po-
łowie lat 80., pracując nad książką o Adamie Kossowskim, polskim artyście ak-
tywnym w Wielkiej Brytanii, opracowałem catalogue raisonne jego twórczości. 
Zacząłem też pisać recenzje z wystaw na łamach londyńskiego „Dziennika Pol-
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Andrzej M. Borkowski, „Shoppinig Centre” – graffiti z muru Graffiti Gallery na Dancer Rd 
SW6 w Londynie, ok. 1990 r.
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skiego” i warszawskiego miesięcznika „Art & Business”. Współpracowałem też 
z polską sekcją BBC i programem Bolesława Taborskiego „Sztuka nad Tamizą”.

Jeszcze roku 1985 poznałem performera i artystę polskiego pochodzenia Ste-
fana Szczelkuna oraz Kasię Januszko, którzy nosili się z myślą stworzenia grupy 
eksperymentujących artystów polskiego pochodzenia. Zaczęliśmy się spotykać 
w stopniowo rozszerzającym się gronie, dającym początek grupie, dla której za-
proponowałem nazwę Bigos. Racją było sugerowana przez nią idea bogactwa 
w różności, jaką każdy z nas sobą wnosił. Członków Bigosu łączyły szeroko ro-
zumiane polskie korzenie, a w węższej, bardziej aktywnej podgrupie chęć eks-
perymentowania.

W koordynowanej przeze mnie pierwszej wystawie otwartej w Brixton Gal-
lery 16 sierpnia 1986 roku prezentowało się 23 artystów. Sam w półkoliście skle-
pionej arkadzie Brixton Galery skonstruowałem rodzaj podwieszonego z sufi-
tu ogromnego mobila z tekturowych rur (w idei podobnego do prac Caldera). 
Trzy łukowato wyginające się, długie na 2–3 metry ramiona przypominać mo-
gły nogi olbrzymiego pająka czy kraba. Forma dopasowana do miejsca aktywi-
zowała przestrzeń pod arkadą, dopuszczając element interakcji z widzem. Waż-
ne były też ludzkie kontakty i  rozmowy w  lokalnych sklepach i  magazynach 
w trakcie starań zdobycia tekturowych rur dla mej konstrukcji. Dokumentował 
to Janusz Szczerek, członek Bigosu związany z łódzkimi Warsztatem Formy Fil-
mowej, który stworzył wideo przedstawiające pracę nad wystawą.

Rur i pudeł użyłem także w drugiej wystawie Bigosu „In Transit” w krypcie 
kościoła St George na Bloomsbury we wrześniu 1986 roku, a przede wszystkim 
w trzeciej „Experimental work by Polish and Anglo-Polish Artists practicing in 
Great Britain” w sierpniu 1987 w Worcester.

Z rur i pudeł w tamtejszym muzeum zbudowałem wielkie gniazdo. Plano-
wałem w nim i spać, ale nie było to możliwe. Tektura miała kojarzyć się z tą, 
na  jakiej bezdomni śpią na  ulicach Londynu, ale gniazdo przypominało mi 
i wędrowne ptaki, szczególnie bociany, za którymi tęskniłem. Może to i echo 
Gniezna, orlego gniazda mitycznych polskich osiedlin. Instalacji towarzyszył 
krótki komentarz i  tłumaczenie wiersza Stanisława Barańczaka Jeżeli porcela-
na, to wyłącznie taka… z  tomiku Kątem u  siebie (wiersze mieszkalne). Swoje 
idee wyłożyłem też sceptycznie odnoszącej się do „dzieła” muzealnej strażnicz-
ce. Kiedy po miesiącu zamykaliśmy wystawę, dowiedziałem się, że stała się jego 
entuzjastką i zatrzymywała zwiedzających, żeby o mym gnieździe opowiadać.

W realizacjach Bigosu często nawiązywaliśmy do  tematów związanych 
z tożsamością i kulturą. Widać to z tytułów wystaw – „Aliens”, „On Uncommon 

Andrzej maria Borkowski



259

Andrzej M. Borkowski, „Gniazdo” – instalacja w City Art Gallery w ramach pokazu „Expe-
rimental work of Polish and Anglo-Polish Artists practicing in Great Britain”, Worcester, 
sierpień 1987 r.

Ground”, „Crossing Borders” (planowana dla Leeds), „Foreign Bodies”. Tematy 
te traktowałem czasem serio, czasem mniej poważnie, pozostały jednak istotne 
i wracają w przebraniach różnych obrazów, metafor i znaków.

Takim na  czas jakiś stał się wizerunek sześciopalczastej dłoni. Pojawił się 
u mnie w końcu lat 80. W maju 1990 roku, na wystawie „Mysteries, Shrouds 
& Echos” w muzeum w Abingdon użyłem tego motywu dla stworzenia swego 
rodzaju transparentu-sztandaru wiszącego w pobliżu muzealnych eksponatów 
– brytyjskich flag militarnych. Płachta przezroczystego plastiku z rzędami dło-
ni malowanymi jak graffiti z pomocą szablonu była z pewnością wyzwaniem. 
Brakło mu nobliwego czaru, ale chciałem wtedy prowokować i dyskutować, gdy 
muzeum spało.

Graffiti z czytelnym wizerunkiem i przesłaniem (malowane z pomocą sza-
blonów) zainteresowały mnie w Brukseli i Paryżu, ale szczególnie, gdy latem 
1989 roku zobaczyłem je w czasie pierwszej po latach wizyty w Gdańsku i War-
szawie. Na Parsons Green na białym murze naprzeciw domu, w którym miesz-
kałem, stworzyłem wtedy „Graffiti Galery” i nocą dodawałem kolejne „dzieła”. 
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Andrzej M. Borkowski, początki Graffiti Gallery na białej ścianie Dancer Road w Londy-
nie, 1990 r.

Stały się kolekcją znaków-mini plakatów. Część z nich zwrócona była przeciw 
kulturze konsumpcji, część z erotycznym elementem celebrowała miłość i wio-
snę, a jeszcze inne nawiązywały do celebrowanych dzieł sztuki od głowy „We-
nus” Botticellego przez rogacza z  obrazu Landseera aż po  „Czarny kwadrat” 
Malewicza. Na murze dodałem później dwie strzałki – inne od  pozostałych 
znaków, nie samodzielne, ale w dialogu z miejscem i przestrzenią. Jedna po lek-
kim skosie biegła w górę, opatrzona napisem „Heaven”, druga – w dół – nosiła 
napis „Hell”.

Rozwinięciem tej idei stało się zrealizowane latem 1990 roku na  tarasach 
Waterman’s Art Centre w  zachodnim Londynie „Look Beyond”, mój wkład 
do wystawy „Aliens-Site Specific Works by Members of Bigos”. „Look Beyond”, 
złożone z trzech słów: LONGING, SIGH I YONDER i trzech nieznacznie zwę-
żających się i wymierzonych w przestrzeń długich na wiele metrów linii, było 
swego rodzaju wierszem rozpisanym w przestrzeni.

Biała linia LONGING, ciągnęła się po tarasie, by dojść do jednego z dwóch 
stojących tam wysokich białych masztów i nim przedłużona wzbijała się w nie-
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Graffiti Andrzeja M. Borkowskiego na awersie zaproszenia na otwarcie wystawy grupy Bi-
gos „Aliens”, w Watermans Art Centre, Brent, Londyn, 1991 r.
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Andrzej M. Borkowski, instalacja kolaży na ścianach galerii Darkroom w Cambridge, czer-
wiec 1991 r.

bo. Czarna SIGH biegła nieopodal, ocierając się o drugi z masztów, by coraz 
węższa biec dalej po  tarasie; natomiast YONDER (namalowana na  łagodnie 
wznoszących się chodnikowych płytach wąskiego pasażu z nisko położonej ka-
wiarni ku górnym tarasom) mierzyła w widoczny na horyzoncie wysoki komin 
Muzeum Pary przy Kew Bridge.

Uzupełnieniem linii i  słów były powoli przesuwające się w  ciągu letniego 
dnia geometrie cieni rzucanych przez maszty i niskie budynki galerii. Mój wy-
mierzony w przestrzeń poemat słów, linii i cieni miał z jednej strony przywo-
ływać skojarzenia z tajemniczymi liniami z peruwiańskiego płaskowyżu Nasca 
(spopularyzowanymi przez Ericha von Däniken jako świadectwa wizyt kosmi-
tów na Ziemi), z drugiej był nawiązaniem do „kosmicznych” idei suprematy-
zmu Malewicza, wyrazem pragnienia za przekroczeniem znanych nam wymia-
rów, za tym co poza, co beyond i yonder.

Temat granicy, przejścia, bramy będzie powracał w  moich pracach, które 
rozszerzyły się wkrótce o grafiki, od kiedy w roku 1994 zacząłem praktykować 
sitodruk, suchą igłę i akwafortę, uczęszczając do Putney School of Art, a póź-
niej do London School of Printing and Graphic Arts. „Bramy” („Gates”) to ty-
tuł mej indywidualnej wystawy dużych kolorowych monotypii pokazywanych 
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w Polish Cultural Institute, a potem i na wystawie konkursowej „Fish Out of 
Water” w Curven Gallery (1997), gdzie znalazłem się wśród 12 laureatów, arty-
stów z Londynu, których sztuka istotnie czerpie spoza kręgu ich własnej kultu-
ry. Wróciłem też do nazwy „Yonder Lines”, bo tak nazwałem swoją „niewidzial-
ną” ścianę napiętych równoległych linii cienkiej nylonowej nici, zrealizowaną 
we  wrześniu 1994 roku w  Cardiff na  międzynarodowym spotkaniu artystów 
„Site-ations – Ogród Różany”.

Wróćmy do wystaw Bigosu. Na kolejną „On Uncommon Ground” w Car-
twright Hall w Bradford w kwietniu 1991 roku stworzyłem malowane bezpo-
średnio na ścianie i bliskie abstrakcji „Palimpsesty”. Posługując się czarną i bia-
łą emulsją, malując, to znów częściowo zamalowując kształty i linie (w jednym 
miejscu znak sześciopalczastej dłoni), chciałem przywołać wrażenie nawar-
stwień historii, śladów czasu. Prosiłem też kolegów, żeby wieszając swe prace, 
częściowo zakryli moje „ślady”, Chciałem zainteresować nie tym co pokazane, 
ale co częściowo zakryte.

„Look Beyond” Andrzeja M. Borkowskiego na tarasach Watermans Art Centre, relacjono-
wane w piśmie „Obieg” Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie
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Dwa z kolaży Andrzeja M. Borkowskiego w An Amorous Discourse in the Suburbs of Hell 
Debory Levy, Jonathan Cape, 1990 r.

Andrzej M. Borkowski, „Untitled” („Hisss”) – kolaż, 22 marca 1989 r.
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Andrzej M. Borkowski, „Lovers” – akwaforta z akwatintą, 1993 r.
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Andrzej M. Borkowski, „Pięciopalczasty” – akwaforta, 1994 r.
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Andrzej M. Borkowski, „Moghul Rose” (monotypia) – na zaproszeniu wystawy w Curven 
Gallery, Londyn, 1997 r.
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Na wystawie „Foreign Bodies” w  Municipal Art Gallery w  Huddersfield 
w  1992 roku podszedłem do  tematu historii mniej abstrakcyjnie. Szukałem 
jej we własnym ciele, chcąc uobecnić tych, którzy się na nie złożyli. Moje „Pe-
ople Who Made Love to Make Me” zajęło długą galeryjną ścianę i przedstawia-
ło moją dużą fotografię w skurczonej pozycji nagiego noworodka i ciągnący się 
za nią na kilka metrów, rozgałęziający się na boczne odnogi korzeń z 232 oso-
bami, które udało mi się zidentyfikować jako biologicznie obecne w moim cie-
le. Najbliżej mnie byli naturalnie moi rodzice, potem rodzice rodziców i ich ro-
dzice, jeśli udało mi się ich znaleźć; tak rozdzielającymi się liniami cofałem się 
w przeszłość aż po odległego o 23 generacje Spycimira Leliwitę z Tarnowa. Na 
przeciwległej długiej ścianie powiększone dokumenty po swym ojcu prezento-
wał inny członek Bigosu – Stefan Szczelkun.

Ostatnią wystawą grupy była „Konstelacja Bigos”, pokazana w Polish Cul-
tural Institute w Londynie w lutym 1998 roku. Półtora roku wcześniej, w 1996 
miałem tam indywidualną wystawę grafiki „Gates”, prezentującą 57 dużych mo-
notypii o powracających trzech prostych motywach: czosnku-płomienia, gar-
bu-góry i owalu, który był dla mnie obrazem lustra, w którym się nie odbijam. 
Obraz jak ikona chciał w nich być bramą w inne wymiary, drogą przekraczają-
cego rozum przeżycia Świata i szukania Boga, choć to oczywiście tylko inten-
cje i słowa.

Moja instalacja „I – Aviary” pokazana tam potem kontynuowała temat 
w bardziej teatralny sposób i zachęcała do kontemplacji prostego wizerunku. 
Była jakby kaplicą ukrytą w niewielkim pomieszczeniu towarzyszącym głów-
nej wystawowej sali. Ciemne wnętrze rozświetlało niebieskawe widmo ultra-
fioletu, jakie zdawał się emitować wizerunek uskrzydlonego oka, wydrukowa-
nego odblaskowym pigmentem na  zawieszonej w  przestrzeni pleksiglasowej 
płycie. Uzupełnieniem obrazu był dźwięk tęsknej melodii granej na prostym 
trzcinowym flecie, kluczowym instrumencie muzyki Sufich. Wizerunek i tytuł 
„I – Aviary” usiłował zderzyć ze sobą różne sprawy i obrazy – skrzydlate oko 
wizji wyrastające z  pragnienia zobaczenia świata inaczej, obok niepewności 
wobec natury Ja („I”). Te ostatnie pojawiły się wcześniej w rysunku z cztere-
ma postaciami, które, fantazjując, uznałem za uosobienia czterech istot, który-
mi być może byłem. Odkryłem nagle, że wielość kryją i moje imiona: męskie 
Andrzej, Michał – imię anioła i kobiece Maria, do których dodałem czwarte – 
mroczne Nun. Więcej pisze o tym kanadyjski pisarz i poeta Marius Kociejow-
ski w poświęconym mi rozdziale swej książki God’s Zoo: Artists, Exiles, Londo-
ners (Carcanet, 2014).
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Andrzej M. Borkow-
ski, „Meduza” – 
sitodruk i  mono-
typia, 2012 r.
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Andrzej M. Borkowski, „Czekając na lwa” – sitodruk zalewany, 2013 r.
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Andrzej M. Borkowski, „Spacerek” – akryl na szkle, 2016 r.
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Najważniejsze są teraz moje grafiki, bo to nad nimi od lat pracuję. Wczesne 
akwaforty reprodukował magazyn „Ambit” (nr 147 z 1997 roku), który opu-
blikował też fotografie moich autoportretów-cieni (nr 204 z  2011). Rozrosły 
się w zawiłości i skali moje linearne rysunki, dopuszczające wielość odczytań. 
Wystawiłem je ostatnio w galerii Pertinence na Kensingtonie (2012), a potem 
w londyńskim Unit 24 (2014). Moje kolaże znalazły się w pierwszym tomie an-
tologii Our Wonderful Culture (1987), na okładce pierwszego zbioru opowiadań 
Debory Levy Ophelia and the Great Idea (1988) i  ilustrowały jej An Amorous 
Discourse in the Suburbs of Hell (1990). Inne, w  monumentalnej skali poka-
załem w roku 1991 w „Darkroom” w Cambridge. Z inicjatywy poetki Patrycji 
Scanlan i jej wydawnictwa Ink-Sculptors w roku 1992 stworzyłem też 10 kolaży 
do wierszy Jeremiego Reeda Anastasia Opening i 50 egzemplarzy własnej, zło-
żonej z siedmiu malowanych sprayem wizerunków „artist-book” Graffiti: Seven 
Cauchemars. Pokazaliśmy ją na targach alternatywnych publikacji i zakupiło ją 
Victoria & Albert Museum…

Urywam, będę dalej tworzył, ale limit 20 000 znaków już wyczerpałem.

Andrzej M. Borkowski, maski w galerii „The Montage”, Londyn, 2016 r.
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Andrzej M. Borkowski, „W grocie śpiących królewien” – sitodruk

Andrzej M. Borkowski, „Dziewczynka w masce krokodyla” – sitodruk 
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Andrzej M. Borkowski, „Back Home” – sitodruk
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Andrzej maria Borkowski

in 20 000 cHaracterS 
On my artiStic adventureS in great Britain

Summary

Andrzej Maria Borkowski – an artist, art critic and performer briefly describes his 
  artistic experiences in Great Britain from his first visit there in 1976–1977, when 

Steven Rumbelow, director of Triple Action Theatre invited him to work with his com-
pany through later collaboration with Cardiff Laboratory Theatre (1980) and the invita-
tion from Geraldine Pilgrim’s Hesitate & Demonstrate Theatre shortly before proclama-
tion of martial state in Poland. After arriving to London in September 1982 he settled 
here collaborating and performing with Hesitate & Demonstrate, then with other thea-
tre and dance companies both as performer and set designer until middle of 1990s when 
he began to work as senior lecturer in School of Art, University of Brighton. In 1985 he 
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czonych wiosną 2011 r. w londyńskim magazynie artystyczno-literackim „Ambit”, nr 204
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was among artists who created „Bigos – Artists of Polish Origin” and in the following ten 
years he continued to exhibited his installations, graffiti and experimental work with the 
group in various galleries in London, Worcester, Abingdon, Bradford and Huddersfield. 
Since early 1990s he begun to create more collages and then screen prints and mono-
prints which remains in the centre of his work now.

Keywords: Andrzej Maria Borkowski, Polish artist, actor and performer, theatre, collage
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anna Błasiak
Ramsgate (Wielka Brytania)

jan kraSnOwOlSki: 
zderzenia, inSpiracje

Jan Krasnowolski to jeden z  ciekawszych, mieszkających na  terenie Wiel-
kiej Brytanii, polskich pisarzy średniego pokolenia ostatnich lat. Plasuje się 

w tym samym gronie, co mieszkająca do niedawna na Wyspie Wight, a teraz 
w hrabstwie Essex poetka i prozaiczka Wioletta Grzegorzewska (Wioletta Greg) 
czy mieszkający w Irlandii Piotr Czerwiński. Wszyscy oni piszą po polsku i pu-
blikują przede wszystkim w Polsce, choć Wyspy pojawiają się w ich twórczości 
coraz częściej. Zaczynają też być tłumaczeni na angielski i wydawani w Zjedno-
czonym Królestwie1. Obok tej grupy są również polscy twórcy piszący po an-
gielsku, tacy jak Asia Monika Bakalar2 czy Agnieszka Dale3.

1 W. Grzegorzewska, Pamięć smieny / Smena’s Memory, OFF_Press, 2011; W. Greg, Fi-
nite Formulae & Theories of Chance, Arc Publications, 2014; taż, Guguły: an Extract, 
Wasafiri, 2014; taż, On the River Boży Stok, Asympote/Guardian, 2015; taż, The Bees, 
The White Review, 2016; taż, Swallowing Mercury, Portobello, 2017; J. Krasnowolski, 
African Electronics: an Extract, Wasafiri, 2014.

2 Strona internetowa: Ambakalar.com, dostęp 13 V 2016; A. M. Bakalar, Madame Me-
phisto, Stork Press, 2012; wkrótce ukaże się: taż, Children of Our Age, Jantar Publi-
shing, 2017.

3 Strona internetowa: Agnieszkadale.tumblr.com, dostęp 13 V 2016. Wkrótce ukaże 
się: Agnieszka Dale, Fox Season, Jantar Publishing, 2017.
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Krasnowolski jest autorem czterech zbiorów opowiadań: 9 łatwych kawał-
ków, Klatka, Afrykańska elektronika oraz Syreny z  Broadmoor, twórcą 

konsekwentnie realizującym swoją autorską wersję minimalizmu, którego pi-
sarstwo często bywa zaliczane do kategorii lad lit. Brytyjski termin lad lit stwo-
rzono jako odpowiednik chick lit. The Oxford Dictionary of Literary Terms4 de-
finiuje lad lit jako odmianę literatury popularnej, pisanej przez mężczyzn i dla 
mężczyzn. Trend ten przyjął się w Ameryce, natomiast w Polsce, poza twórczo-
ścią Krasnowolskiego i Krzysztofa Vargi, praktycznie nie występuje. Jak napi-
sał Łukasz Orbitowski o tekstach Krasnowolskiego, są to opowiadania dla twar-
dzieli5. A sam autor w wywiadzie udzielonym Janowi Bińczyckiemu mówi:

Nie dzielę literatury na męską i żeńską, tylko na dobrą i złą. Tak się składa, że piszę 
dla każdego, kto ma chęć czytać Krasnowolskiego, niezależnie od płci. Jestem facetem, 
więc pewnie opisuję wszystko z męskiego punktu widzenia, bo dlaczegóżby miało być 
inaczej? Nie widzę w tym nic złego, a już oskarżano mnie o seksizm, co jest sporym 
nadużyciem6.

Wśród swoich inspiracji – obok amerykańskich minimalistów oraz Stephe-
na Kinga – wymienia również Łukasza Orbitowskiego oraz Stefana Grabiń-
skiego7.

Jak napisał Stanisław Lem, opowiadania Krasnowolskiego komponowane są 
wielowarstwowo i z nie zawsze ukrywaną, dość piekielną, sardoniczną lub saty-
ryczną tonacją8.

Krasnowolski pochodzi z Krakowa, urodził się w 1972 roku, jest wnukiem 
Jana Józefa Szczepańskiego, jednego z najważniejszych polskich pisarzy powo-
jennych, postaci o sporym autorytecie, wielokrotnie nagradzanego autora, pre-
zesa Związku Literatów Polskich oraz Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Krasno-
wolski nie ukrywa zresztą jego wpływu:

4 The Oxford Dictionary of Literary Terms, ed. C. Baldick, Oxford, 2008.
5 Ł. Orbitowski, Opowiadania dla twardzieli, strona internetowa: Wyborcza.pl/1,75517, 

14280726,Opowiadania_dla_twardzieli___Krasnowolski_nadaje_z.html, dostęp 13 
V 2016.

6 J. Bińczycki, Mój jedyny plan to pisać. Wywiad z Janem Krasnowolskim, strona inter-
netowa: Popmoderna.pl/moj-jedyny-plan-to-pisac-wywiad-z-janem-krasnowolskim/, 
dostęp 13 V 2016.

7 E. Sasin, Nie czuję tego, żebym był pisarzem. Rozmowa z  Janem Krasnowolskim, 
strona internetowa: Archiwum6.kwartalnik.eu/49/49/html/wywiad/sasin_krasno-
wolski.html, dostęp 13 V 2016.

8 Wstęp do: J. Krasnowolski, 9 łatwych kawałków, Zielona Sowa, 2001.
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Dziadek nigdy nie chodził do żadnego biura i nie pracował jak inni, tylko pisał 
w domu i to mi się bardzo podobało, dużo też podróżował. Zawsze go bardzo podzi-
wiałem i wiedziałem, że inni go szanują za to, kim jest i jaki jest. Do siódmego roku 
życia mieszkałem u niego wraz z rodzicami, ostatnie pięć lat jego życia również z nim 
spędziłem9.

Wychowany w środowisku intelektualnej elity Krakowa końca PRL-u i po-
czątków III RP, Krasnowolski w swoim domu rodzinnym często spotykał Wi-
sławę Szymborską, Czesława Miłosza, Sławomira Mrożka czy Tadeusza Róże-
wicza.

W domu dziadka pojawiali się wszyscy bardziej i mniej znani pisarze, a ja jako 
mały szkrab chodziłem na czworaka i łapałem ich za nogi10.

Krasnowolski ukończył elitarne liceum plastyczne, ale potem postanowił 
wyrwać się z inteligenckiego kręgu, w jakim się wychował. Jak pisze, w tym cza-
sie buntowałem się na wszystko, a że jestem z inteligenckiej rodziny, postanowiłem 
zostać working class hero11. Został więc pracownikiem fizycznym, a jednocześnie 
zaczął pisać i  publikować. Wysyłał opowiadania na  konkursy, między innymi 
do czasopisma „Machina”, zbierał nagrody i publikowano go w antologiach.

W 2001 roku wyszedł jego pierwszy zbiór opowiadań 9 łatwych kawałków 
(Zielona Sowa), poprzedzony wstępem pióra samego Stanisława Lema, któ-
ry już wtedy określił Krasnowolskiego pisarzem dojrzałym. Tom ten zawiera 
bardzo krótkie teksty, w których mieszają się elementy fantastyki, odwołania 
do popkultury, do filmów czy komiksów.

30-letni Krasnowolski doszedł do wniosku, że jednak powinien wybrać się 
na  studia. Dostał się na  dziennikarstwo na  Uniwersytecie Jagiellońskim, ale 
szybko rozczarował się studiami i skończył tylko pierwszy rok. I już zawsze bę-
dzie definiował siebie poprzez zderzenie inteligenckiego pochodzenia i  arty-
stycznego wykształcenia z przynależnością do klasy robotniczej. W notach bio-
graficznych z upodobaniem będzie wyliczał, że był magazynierem, kierowcą, 
krojczym, ochroniarzem, sprzątaczem, kierowcą wózków widłowych czy agen-
tem nieruchomości. Ta świadoma deklasacja, celowe porzucenie uprzywilejo-
wanej pozycji daje mu poczucie kontroli, a jednocześnie jest narzędziem do od-
parcia potencjalnych zarzutów o odcinanie kuponów od sławy dziadka czy jego 
znajomych. Sam nie uważa siebie za pisarza, bo nie żyje z pisania. Jak mówi:

9 E. Sasin, Nie czuję tego, żebym był pisarzem…
10 Tamże.
11 Tamże.
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Uważam, że wielu ludzi robi błąd po pierwszych sukcesach, od razu licząc na sty-
pendia i nagrody, zakładając, że mają szansę wyżyć z pisania. Nie ma szans. Dlate-
go uważam, że trzeba żyć swoim życiem, zbierać doświadczenia, choćby żeby mieć 
o  czym pisać. Bukowski ujął to trochę brutalniej niż Lem. Powiedział, że nie lubi 
przebywać z  innymi pisarzami, bo to jak rój much na  jednym gównie. Coś w tym 
jest12.

W 2006 roku ukazał się drugi tom opowiadań Krasnowolskiego – Klatka 
(Ha!Art), w których autor koncentruje się na życiu krakowskiego półświatka 
i kreśli miniportrety ludzi z sąsiedztwa. Mniej tu popkultury, dużo zapożyczeń 
z minimalisty Breta Eastona Ellisa.

Wkrótce potem Krasnowolski wyjechał do Wielkiej Brytanii, gdzie imał się 
przeróżnych zajęć: od pracy w supermarkecie po działalność remontową. W fe-
lietonie Nocna zmiana z cyklu Spowiedź zmywaka przyznaje jednak, że praca 
w supermarkecie nie była dla niego koniecznością, lecz raczej próbą zdobycia 
materiałów do powieści o polskich imigrantach, oraz że nie przyjechał na Wy-
spy w jednej zmianie bielizny i z dziesięcioma funtami przy dupie13. Na miejscu 
czekała już na niego żona, dobrze zarabiająca lekarka.

Pierwsze pięć lat przepracowałem tutaj w wielkim magazynie. Zaczynałem tam 
jako sprzątacz, gdyż nie znałem dobrze języka angielskiego. Jak się już nauczyłem 
i awansowałem, to na moje miejsce przyszedł koleś z Łodzi, który miał dyplom magi-
stra ekonomii, ale tutaj to nikogo nie interesuje14.

Krasnowolskiego często definiuje się jako minimalistę. Minimalizm w Pol-
sce, podobnie zresztą jak w Stanach Zjednoczonych, miał być reakcją na post-
modernizm lat 90. oraz literaturę zaangażowaną początków XXI wieku. Kinga 
Dunin pisze:

Wyobrażam sobie język kładący mniejszy nacisk na identyfikację grupową, więk-
szy zaś na zindywidualizowanie poszczególnych graczy. Parafrazując: brakuje w Pol-
sce literatury, w której etykieta przynależna bohaterowi jest bez znaczenia. Braku-
je postaci hydraulika lub inteligenta postrzeganych indywidualnie, a nie ze względu 
na role hydraulika lub inteligenta15.

12 J. Bińczycki, Mój jedyny plan to pisać…
13 J. Krasnowolski, Spowiedź zmywaka (6): Nocna zmiana, strona internetowa: Ha.art.

pl/projekty/felietony/3426-spowiedz-zmywaka-6-nocna-zmiana, dostęp 20 V 2016.
14 E. Sasin, Nie czuję tego, żebym był pisarzem…
15 I. Stokfiszewski, Fikcje, w: Literatura polska 1989–2009. Przewodnik, red. P. Marecki, 

Kraków, 2010, s. 373.
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Odpowiedzią na takie zapotrzebowanie wydaje się być właśnie proza Kra-
snowolskiego, w którym autorzy eseju „Jan Krasnowolski: minimalizacja i de-
klasacja”16 dopatrują się odpowiednika Raymonda Carvera, założyciela amery-
kańskiego nurtu minimalizmu.

John Barth w tekście założycielskim „Kilka słów o minimalizmie”17 zauwa-
ża, że tendencje minimalistyczne pojawiają się cyklicznie w różnych kulturach. 
Tłumaczy je przemianami społecznymi, rosnącym wpływem mediów, potrzebą 
uproszczenia języka oraz zanegowania kultury inteligenckiej, a także dynami-
zacją życia i malejącą umiejętnością skupienia się na tekście lektury, co owocu-
je ekonomią słów. Redukcjonizm w literaturze realizuje się w krótkich formach, 
takich jak opowiadania, nowele i minipowieści, w których opisywane są proza-
iczne sytuacje oraz ludzie z sąsiedztwa.

I znowu, proza Krasnowolskiego idealnie spełnia wszystkie wymienione 
wyżej wyróżniki minimalizmu, z dodatkowym elementem, jakim jest jej wy-
raźnie męski wydźwięk rodem z lad lit. Krasnowolski jest pisarzem, który nie 
uważa się za pisarza, bo nie żyje z pisania, który pisze oszczędnym językiem 
głównie za pomocą czasowników i rzeczowników, z pominięciem przymiot-
ników, który pomija rozbudowane opisy czy dialogi, stroni od  poetyckości 
języka, który fabułę konstruuje w sposób typowy dla amerykańskiego mini-
malizmu: w oparciu o proste struktury zdaniowe, często w postaci zdań poje-
dynczych oraz z minimalną ilością dialogów stylizowanych na język ulicy, fa-
bryki czy blokowiska.

W 2013 roku ukazała się trzecia książka Krasnowolskiego Afrykańska elek-
tronika (Ha!Art), poświęcona przede wszystkim tematyce emigracyjnej, pisana 
w przerwach w pracy. To kolejny zbiór opowiadań, o wyższej niż w przypad-
ku 9 łatwych kawałków i Klatki wewnętrznej spójności, choć pisany na prze-
strzeni 10 lat. Elementem spajającym cztery opowiadania ze zbioru są zjawiska 
nadprzyrodzone. Realistyczny opis miesza się z okultyzmem i magią voodoo, 
a  życie zwykłych ludzi z  wielką historią (choć bynajmniej nie prezentowaną 
w sposób oczywisty). Opowieść o współczesnej klasie zarobkowych emigran-
tów łączy się tu z elementami z konwencji thrillera czy nawet horroru.

Krasnowolski już od 10 lat mieszka w Wielkiej Brytanii i to właśnie ona sta-
nowi tło jego opowiadań z tomu Afrykańska elektronika. Bywa też, że Wyspy 

16 P. Marecki, P. P. Płucienniczak, E. Sasin, Jan Krasnowolski: minimalizacja i deklasa-
cja, strona internetowa: academia.edu/16600685/Jan_Krasnowolski_minimalizacja-
_i_deklasacja, dostęp 20 V 2016.

17 R. Barth, Kilka słów o minimalizmie, tłum. M. Tabaczyński, „Ha!art”, 2006, nr 24.
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stają się daleko ważniejszym elementem jego pisarstwa. Krasnowolski obser-
wuje i opisuje egzotykę Wielkiej Brytanii doświadczanej przez przybysza znad 
Wisły, szerokim gestem czerpie z różnych kulturowych źródeł, pisze ze swadą, 
wyostrzonym zmysłem obserwacji i humorem. Jego sceny i sytuacje „jak z życia 
wzięte” nabierają nagle zupełnie nieoczekiwanych kolorów, bo i w przypadku 
tego tomu opowiadań z wnikliwą obserwacją rzeczywistości i ludzkich typów 
mieszają się elementy fantastyczne. Krasnowolski nie ukrywa, że jego bohate-
rowie inspirowani są – choć nie bezpośrednio – osobami napotkanymi w Wiel-
kiej Brytanii:

Na pewno mają odzwierciedlenie wśród tych osób, które spotkałem podczas […] 
pobytu w  Anglii, ale nie sportretowałem nikogo konkretnego. Wykreowane przeze 
mnie postaci próbują oddać ogólne postawy. Siebie pewnie też mógłbym tam odna-
leźć18.

Bohaterowie Krasnowolskiego albo marzą o  domu, który opuścili albo – 
wręcz przeciwnie – marzą o tym, żeby się z domu wyrwać i zacząć od zera w in-
nym miejscu. Nie jest to jednak książka o trudach życia za granicą. Jak pisze 
Maciej Pawlikowski w recenzji Afrykańskiej elektroniki:

Zamiast literatury emigracyjnej otrzymujemy absurdalną syntezę wykluczających 
się porządków, w której problematyka życia na emigracji przestaje mieć jakiekolwiek 
znaczenie19.

Z recenzją Pawlikowskiego polemizuje Tomasz Goraj, którego zdaniem

Krasnowolski efektownie tworzy świeże, potoczyste fabuły. Na pograniczu fantasty-
ki, thrillera i klasycznej noweli konstruuje rasową, krwistą opowieść, której nadaje 
potencjału, by nie przestrzelić, rodem z filmów Tarantino20.

Z kolei Łukasz Orbitowski zwraca uwagę, że u Krasnowolskiego brak

reporterskości, rzeczywistość emigracyjną konstruuje jako tło dla elektryzujących 
fabuł i drażni literackich pięknoduchów czerpaniem z brudu, z Ellisa, Bukowskiego, 
„niskich” powieści Stephena Kinga oraz klasyki punk rocka21.

18 E. Sasin, Nie czuję tego, żebym był pisarzem…
19 M. Pawlikowski, Magic People, Voodoo People („Afrykańska elektronika” Jana Kra-

snowolskiego), strona internetowa: Popmoderna.pl/magic-people-voodoo-people-
afrykanska-elektronika-jana-krasnowolskiego/, dostęp 20 V 2016.

20 T. Goraj, Cause I’m a Voodoo Child (Polemika), strona internetowa: Popmoderna.pl/
cause-im-a-voodoo-child-polemika/, dostęp 20 V 2016.

21 Ł. Orbitowski, Opowiadania dla twardzieli...
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Igor Stokfiszewski zauważa potrzebę współbrzmienia literatury z naturalną 
pożywką potencjalnego odbiorcy, a zatem telewizją i prasą masową22. I rzeczywi-
ście, Krasnowolski szuka inspiracji w brytyjskich mediach, zwłaszcza tych pu-
blikujących artykuły niechętne Polakom. Wyjaśnia:

Grubas z Kindoki jest uosobieniem całej nienawiści do Polaków, podsycanej przez 
takie brukowce jak „The Daily Mail” czy polityków prawicowych partii. W usta tego 
bohatera wrzuciłem wszystkie argumenty przeciwko Polakom na  Wyspach. Część 
z nich jest śmieszna, część wyssana z palca, ale niestety część z tego jest prawdziwa. 
To mix prawdy, półprawdy i kłamstwa. Są tam też opinie, że Polaków w Wielkiej Bry-
tanii jest po prostu za dużo23.

W dalszej części tego samego wywiadu dodaje:

Widzisz, problem z Polakami jest tutaj taki, że wiele osób decydujących się na emi-
grację udaje, że wcale nie wyjechali z Polski. Wieszają na domu satelitę Cyfrowego 
Polsatu, chodzą wyłącznie do polskich sklepów, spotykają się tylko w polskim gronie, 
gadają wyłącznie o polskich sprawach. Ich świat w  tym się zamyka. Żyją w  takiej 
bańce. Przywożą ze sobą kawałek Polski, w którym się czują bezpiecznie i poza któ-
ry się nie wypuszczają. Nie chcą uczyć się języka angielskiego, bo nie czują nawet ta-
kiej potrzeby. Niestety, takich ludzi są tysiące i z tego, co widzę, oni skupiają na sobie 
główną niechęć Brytyjczyków24.

Czy w takim razie Krasnowolskiego interesuje opis polskiej emigracji na Wy-
spach nie bardzo? Jak mówi w wywiadzie:

To już zostało opisane, Szczuropolaków nie przebiję. Nie chcę zapaść się w tę część 
emigracji, która udaje, że nie wyjechała z Polski. W moim miasteczku jest mnóstwo 
rodaków. Powstał taki bąbel, w którym działa polski sklep, fryzjerka, kosmetyczka, 
polski kościół i restauracja, a nawet polskie biuro, które załatwia za klientów wszelkie 
sprawy urzędowe. Możesz żyć tygodniami, nie musząc rozmawiać z nikim po angiel-
sku. Rzecz w tym, że to cholernie łatwo opisać, porobić buractwu karykatury. Zbyt 
łatwo, więc nie bawi mnie to. Szukam nowych tematów. Mój jedyny plan to pisać. Le-
piej i więcej25.

I rozwija ten komentarz w innym wywiadzie:

Oczywiście, bardzo chciałem napisać coś o współczesnej emigracji, której wszyscy 
jesteśmy częścią i która jest zjawiskiem na gigantyczną skalę, jednak miałem świa-

22 I. Stokfiszewski, Fikcje…, s. 372.
23 E. Sasin, Nie czuję tego, żebym był pisarzem…
24 Tamże.
25 J. Bińczycki, Mój jedyny plan to pisać…
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domość, że wydawnictwa w Polsce są obecnie zarzucone mniej lub bardziej udanymi 
tekstami, w których różni emigracyjni twórcy zwykle płaczą nad niedolą pracowni-
ka na zmywaku oraz opisują ciężki żywot polskiego emigranta. Podobno teraz tek-
sty nadsyłane z Anglii lądują już w redakcyjnych koszach nawet bez czytania. Więc 
z wrodzonej przekory ugryzłem ten temat z zupełnie innej strony. Dodając element 
sił nadprzyrodzonych, które występują tutaj pod wspólną nazwą „afrykańskiej elek-
troniki”. Chodziło więc mi o to, żeby „pójść pod prąd”, bo tylko w ten sposób mogłem 
sprawić, że mój zbiór opowiadań będzie zauważony26.

A jak autor tłumaczy swoje zainteresowanie Afryką?

Po pierwsze, kultura afrykańska zawsze była obecna w moim rodzinnym domu, 
dlatego że mój dziadek był podróżnikiem i przywoził różne przedmioty z każdego 
zakątka świata, w tym z Afryki. Czasami kupował pamiątki zrobione przez miejsco-
wą ludność. Być może te przedmioty mnie zafascynowały. Po drugie, jak przyjecha-
łem do Anglii, to w mojej pierwszej poważnej pracy zaprzyjaźniłem się z chłopakiem 
z Ghany. Przez prawie rok robiliśmy wyłącznie nocne zmiany, z których większość 
przegadaliśmy. Uczyłem się w  ten sposób języka. Tamten chłopak wychował się 
od dziecka w Anglii, a mimo wszystko wierzył w istnienie „afrykańskiej elektroniki”. 
To od niego usłyszałem po raz pierwszy ten termin. Nie wiem, czy to on go wymy-
ślił. Nigdy mi tego nie powiedział. Później dopytywałem się różnych osób, czy „afry-
kańska elektronika” to ogólny termin, czy też lokalna nazwa i do dziś tego nie wiem. 
Mój kolega mógł także wymyśleć tę nazwę wyłącznie na mój użytek, myśląc, że mi się 
spodoba. Zresztą trafił w sedno27.

Jak piszą autorzy eseju „Jan Krasnowolski: minimalizm i deklasacja”, tematy-
ka Afrykańskiej elektroniki dryfuje między

uwypukleniem istoty magiczności […] wskazuje na brak możliwości kierowania 
własnym losem bohaterów opowiadań. […] Postaci Krasnowolskiego są podporząd-
kowane siłom wyższym, przeznaczeniu w pełni kontrolującemu ich egzystencję28.

Wydawałoby się, że twórczość Krasnowolskiego to idealny kąsek dla bry-
tyjskich wydawców, którzy często deklarują zainteresowanie prozą opi-

sującą brytyjską rzeczywistość z innej, bo imigranckiej perspektywy. A jednak 
jedyny opublikowany po  angielsku tekst Krasnowolskiego to fragment tytu-

26 J. Kulczycki, J. Krasnowolski, Męska rozmowa o czytaniu i pisaniu…, strona interne-
towa: Magazynpl.co.uk/2014/08/meska-rozmowa-o-czytaniu-i-pisaniu.html, dostęp 
20 V 2016.

27 E. Sasin, Nie czuję tego, żebym był pisarzem…
28 P. Marecki, P. P. Płucienniczak, E. Sasin, Jan Krasnowolski…

Anna Błasiak



285

łowego opowiadania z Afrykańskiej elektroniki, które ukazało się we wrześniu 
2014 roku na portalu Wasafiri. Rozmowy z wydawcami trwają…

W tym roku wyszedł kolejny zbiór opowiadań Krasnowolskiego, zatytuło-
wany Syreny z Broadmoor. Tom zawiera opowiadania o tematyce kryminalnej, 
których wspólnym mianownikiem jest to, że wydarzyły się w Wielkiej Brytanii 
po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej oraz że wzięli w nich udział Polacy.

Krasnowolski zajął się pisaniem kolejnej książki. Tym razem będzie to po-
wieść poświęcona wojnie na Bałkanach.
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jan kraSnOwOlSki: 
influenceS and cOnfrOntatiOnS

Summary

Jan Krasnowolski is one of the most interesting Polish writers currently living and writing 
in the UK. He belongs to the same group as the poet and novelist Wioletta Greg (who, 

until recently, called Isle of Wight home and now lives in Essex) or Piotr Czerwiński (from 
Ireland). All of those authors write in Polish and publish in Poland, although Britain ap-
pears in their writing more and more often. Some of their books get translated into English 
and published in the UK (especially Wioletta Greg, recently nominated to the Man Booker 
International Prize for Swallowing Mercury, translated by Eliza Marciniak). There are also 
several other Polish writers in the UK, such as A. M. Bakalar and Agnieszka Dale, who write 
in English.

Krasnowolski has written four collections of short stories: 9 łatwych kawałków (9 Easy 
Pieces), Klatka (A Cage), Afrykańska elektronika (African Electronics) and Syreny z Broad-
moor (The Broadmoor Sirens). He practices his own version of literary minimalism. His 
writing is often defined as lad lit and compared to Raymond Carver. His language is simpli-
fied and streamlined; he describes regular people living next door, often finds his inspira-
tion in British tabloid media.

Keywords: Jan Krasnowolski, minimalism, confrontation, 9 łatwych kawałków (9 Easy 
Pieces), Klatka (A Cage), Afrykańska elektronika (African Electronics) and Syre-
ny z Broadmoor (The Broadmoor Sirens)

Anna Błasiak



POLSKI UNIWERSYTET NA OBCZYŹNIE 
W LONDYNIE

ZESZYTY NAUKOWE

Seria trzecia, nr 5, 2017

287

Sylwia krasoń

Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Londyn

na trOpie pOlSkicH artyStów 
w wielkiej Brytanii 

– na przykładzie twórczOści 
gOSHki macugi i alicji patanOwSkiej

Referat, wygłoszony podczas VI Konferencji Kwietniowej zorganizowanej  
 przez Polski Uniwersytet na  Obczyźnie (PUNO) w  Londynie, dotyczy 

twórczości dwóch artystek polskiego pochodzenia, działających na arenie mię-
dzynarodowej – Goshki Macugi i Alicji Patanowskiej.

Obie artystki dzieli diametralnie wiele, jeśli chodzi o ich twórczość i zakres 
działania. Również fakt, że obie należą do różnych pokoleń – Macuga zaliczana 
jest do grona dojrzałych i ukształtowanych twórców o międzynarodowej reno-
mie, natomiast młodsza Patanowska – do artystów młodego pokolenia. Mimo 
tych ważnych różnic – zakresu działania w swojej twórczości i przynależenia 
do różnych pokoleń, znalazłam wiele wspólnych cech charakteryzujących ich 
sposób działania, które chciałam przedstawić i przeanalizować, aby zrozumieć 
fenomen ich karier artystycznych. Co sprawia, że obie odnoszą sukcesy, nie tyl-
ko w Wielkiej Brytanii, ale też na całym świecie? Czy jest jakiś magiczny klucz 
do sukcesu?



288

kilka Słów O artyStkacH

goshka macuga – artystka sztuk wizualnych, ur . 1967

Jej prace były prezentowane na  wystawach indywidualnych między innymi 
w  Whitechapel Gallery w  Londynie, Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki 

w  Warszawie, Kunsthalle w  Bazylei oraz galerii Tate Britain. Artystka repre-
zentowana jest przez galerie: Kate MacGarry (Londyn) i Andrew Kreps Gal-
lery (Nowy Jork). W 2008 roku znalazła się w gronie czterech nominowanych 
do prestiżowej Turner Prize, przyznawanej najwybitniejszym młodym brytyj-
skim artystom.

Alicja Patanowska – artystka i designerka, ur . 1983

Żyje pomiędzy Polską a Wielką Brytanią. Jej instalacja artystyczna pt. „Plan-
tacja” przyniosła artystce międzynarodowy sukces i  pokazywana była 

na licznych targach sztuki na świecie, znalazła się też w kolekcjach sztuki m.in. 
w Londynie, Warszawie i Szanghaju.

cO łączy OBie artyStki?

Wykształcenie

Niewątpliwie, Wielka Brytania odegrała i odgrywa dużą rolę w twórczości 
obu artystek. Obie zdobyły wykształcenie zagraniczne, kończąc uczelnie 

artystyczne zaliczane do światowej czołówki. Macuga ukończyła Saint Martins 
School of Art oraz Goldsmiths College w Londynie, natomiast Alicja Patanow-
ska – Royal College of Art w Londynie.

Sposób działania: „artysta jako badacz”

Obie artystki swoje realizacje poprzedzają skrupulatnym badaniem zasta-
nej rzeczywistości. U Macugi przed powstaniem wystawy zawsze są bada-

nia archiwalne, często związane z instytucją, dla której powstaje dany projekt. 
Ta metoda pracy bywa nazywana „archeologią kultury”. W 2013 roku Macuga 
w Institute of International Visual Arts w Londynie zaprezentowała ekspozycję 
pt. „When Was Modernism”, której celem było przypomnienie o dokonaniach 
i działalności filozofa i noblisty z Indii Rabindranatha Tagore’a. Wystawa miała 
odzwierciedlać i luźno nawiązywać do jego eksperymentalnej szkoły w Santini-
ketan. Wystawa jest ciekawym przykładem, jak Macuga wciela się w rolę kura-
tora, historyka, archiwisty i badacza.

Sylwia Krasoń
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Patanowska, zanim przystąpi do realizacji projektu, skrupulatnie obserwuje 
zachowania ludzi i na tej podstawie tworzy swoje projekty. Przykładowo w pro-
jekcie „Plantation” zaczęła nocami zbierać porzucone szklanki z przystanków 
autobusowych, krawężników, ławek, wejść do  metra. Każdej szklance robiła 
zdjęcie w  miejscu, skąd ją potem zabierała. Na zdjęciach można znaleźć na-
zwę ulicy i miasto. Do każdej szklanki dorabiała, używając koła garncarskie-
go, porcelanowy komponent, który pozwala na obserwowanie procesu wzrostu 
posadzonych tam roślinek: zarówno korzeni, jak i  łodygi. Każdy komponent 
jest inny, a każda szklanka jest sygnowana i numerowana. Wszystkie elemen-
ty wraz ze zdjęciami tworzą instalacje, w której ważne dla niej są: rytm, „żywy” 
element, nawiązanie do konkretnego miejsca i refleksja nad tym, skąd bierze się 
nasz brak szacunku dla tego, co posiadamy.

Odwołanie do tradycji 

Zarówno Macuga, jak i Patanowska wychodzą poza tradycyjnie pojmowa-
ną rolę artysty, aczkolwiek obie w swych realizacjach używają tradycyjnych 

mediów. W przypadku Macugi to rzeźba, rysunek, malarstwo fotografia czy 
film, a u Patanowskiej – ceramika.

Interdyscyplinarność

Obie artystki zdają się nieustanie rozszerzać swoje działania na nowe ob-
szary. Macuga często podkreśla, że w twórczości jest kuratorem, opowia-

daczem historii, archiwistą projektantem, socjologiem, fotografem. Widać to 
na przykładzie wystawy w Iniva (Institute of International Visual Arts).

Patanowska porusza się w  obu obszarach: sztuk wizualnych i  designu. Jej 
działania wchodzą w obszar sztuki konceptualnej, artystka/designerka nie stro-
ni też od produkcji komercyjnej. Pracę „Plantacja” pokazywała na targach de-
signu i wystawach sztuki. Pojedyncze obiekty ceramiczne do hodowli roślin są 
też dostępne w sprzedaży po przystępnej cenie. Artystka zaciera granice pomię-
dzy intelektualnym światem sztuki a praktycznym światem designu.

Prace zaangażowane

Obie artystki w  swoich pracach odnoszą się do  ważnych tematów spo-
łeczno-politycznych, takich, które są dyskutowane na  forum międzyna-

rodowym. To tematy często kontrowersyjne dla społeczeństwa i niosące duży 
ładunek emocjonalny. Macuga w  swoich instalacjach często zahacza o  poli-
tykę, historię, interesują ją tematy „przemilczane”, niewygodne, wyjęte z  róż-
nych kontekstów historycznych. Przykład to jej instalacja pt. „The Nature of 

NA TROPIE POLSKICH ARTYSTóW…
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the Beast”, pokazywana w Whitechapel Gallery w 2009 roku. Artystkę zainte-
resował bowiem moment, gdy obraz Pabla Picassa „Guernica” posłużył do zor-
ganizowania manifestacji politycznej partii komunistycznej, której celem była 
zbiórka pieniędzy i butów dla republikańskiej armii w Hiszpanii. Tym razem 
w galerii zawisła tapiseria wykonana według słynnego płótna, która na co dzień 
znajduje się w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. O gobelinie zrobiło się głośno, 
gdy w 2003 roku zakryto go w czasie przemówienia Colina Powella, uzasadnia-
jącego interwencję militarną w Iraku. Stąd na wystawie Macugi znalazło się po-
piersie amerykańskiego sekretarza stanu. Pośrodku galerii artystka umieściła 
okrągły stół (a zarazem gablotę z materiałami archiwalnymi, co sprawia, że po-
równanie to jest wręcz nielogiczne), który w czasie trwania wystawy był udo-
stępniany różnym grupom do prowadzenia dyskusji.

Natomiast Patanowską interesują zagadnienia wokół ekologii, konsumpcjo-
nizmu i marnotrawienia żywności w bogatych społeczeństwach. W niedawno 
udzielonym wywiadzie dla „Contemporary Lynx Magazine”1 (online), opowia-
da o swoim najnowszy projekcie, który ma na celu zwrócić uwagę na marnotra-
wienie jedzenia i śmieci.

Odnoszenie się do korzeni

W końcu, ważnym elementem są też korzenie i pochodzenie obu artystek. 
Obie czują się związane z  Polską i  chętnie też pokazują swoją sztukę 

w polskich galeriach i instytucjach, a także chętnie nawiązują do wątków i tra-
dycji wziętych z Polski.

Patanowska ukończyła Wydział Ceramiki i Szkła na wrocławskiej Akademii 
Sztuk Pięknych. Odwołuje się też do polskiej tradycji rękodzieła i naprawiania 
przedmiotów, a nie ich wyrzucania, co – jak mówi – wyniosła z domu.

1 „Contemporary Lynx Magazine” to dystrybuowane na całym świecie anglojęzyczne 
czasopismo o sztuce, kulturze wizualnej, trendach, kreatywnych podróżach, fotogra-
fii i designie. Każdy numer zawiera rozmowy z najciekawszymi polskimi i światowy-
mi artystami odnoszącymi sukcesy na całym świecie oraz artykuły o nowych zjawi-
skach w kulturze i trendach w designie. Magazyn wpisuje się w ideę slow publishing 
– każde wydanie ma 164 strony, każdy numer jest sygnowany i unikatowy. Magazyn 
tworzą międzynarodowi eksperci i krytycy sztuki z całego świata; por. strona inter-
netowa: Contemporarylynx.co.uk.

 Sylwia Krasoń jest historykiem sztuki, mieszka i pracuje w Londynie. Współzałoży-
cielka organizacji artystycznej Contemporary Lynx i redaktorka naczelna półroczni-
ka o sztuce i kulturze „Contemporary Lynx Magazine”.

Sylwia Krasoń
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Macuga na wystawie zatytułowanej „Report from the Exhibition” w londyń-
skiej galerii Kate McGarry w 2014 roku przypomniała prace polskiego fotogra-
fika Eustachego Kossakowskiego, który w  latach 60. XX wieku sfotografował 
prace Kazimierza Malewicza na wystawę do muzeum Stedelik w Amsterdamie. 
Fotografie te stanowiły ciekawą interpretację twórczości Malewicza. Macuga 
swoją instalacją złożoną z prac artysty i  luster przypomniała o  jego twórczo-
ści i tym samym pokazała londyńskiej publiczności fotografie polskiego artysty.

pOdSumOwanie

Goshka Macuga i Alicja Patanowska podejmują tematy uniwersalne, waż-
ne globalnie, zrozumiałe dla widza i dające łatwo znaleźć ścieżki do wła-

snych doświadczeń. Realizują projekty, które widza angażują intelektualnie, ale 
z drugiej strony, nie są to prace przeintelektualizowane. Tworzą dzieła wielo-
warstwowe i wielowątkowe, ale nieprzegadane i nieskomplikowane w warstwie 
znaczeniowej. Estetycznie urzekające, ale niekończące się na samej estetyce, bo 
poruszane przez nie tematy o aspekcie społecznym pozwalają na głębsze zaan-
gażowanie widza i jego refleksję. Obie mają niezwykłe wyczucie nastrojów spo-
łecznych i poczucie tożsamości miejsc, co sprawia, że ich prace są istotne dla 
ludzi i łatwiej jest się im z nimi utożsamiać.

Sylwia Krasoń

explOring pOliSH artiStS in tHe uk 
– tHe pOrtrait Of twO artiStS 

– gOSHka macuga and alicja patanOwSka
Summary

The paper discusses the oeuvre of two Polish-born artists whose artistic work is con-
ducted internationally – Goshka Macuga and Alicja Patanowska. Both artists are dia-

metrically different in their artistic content and they belong to two different generations 
– Macuga is a mature, internationally recognized artist, whereas Patanowska is one of the 
representatives of a young generation of artists. Despite the differences, the author was able 
to determine a number of common features that characterize the two, which she presents 
and analyses in order to understand the phenomenon of their artistic careers.

Keywords: Goshka Macuga, Alicja Patanowska, Polish artist, generation of artists
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Helena kaut-Howson
Londyn

reŻySer pOlSki 
w teatrze angielSkim i pOlSkim

Scena Polska w Londynie była stworzona w 2004 roku w celu utrwalania tożsa-
mości narodowej Polaków na obczyźnie i ten cel przyświeca nam nadal. Nie 

ma w nim miejsca na dzielenie się naszym dziedzictwem kulturalnym ze spo-
łecznością angielską, choć oczywiście nie wykluczamy obecności nie-Polaków 
na naszych spektaklach, a zainteresowanym pomagamy nawet w zrozumieniu 
specyfiki naszej kultury, udostępniając streszczenia spektakli i wyjaśniając ich 
nieodłączny związek z historią narodu polskiego i unikatowością jego tradycji.

Jednakże głównym zadaniem Sceny Polskiej w UK jest tworzenie pomostów 
między pokoleniami Polaków, z  tak różnych przyczyn osiadłych poza grani-
cami swego kraju, oraz podnoszenie świadomości dziedzictwa kulturalnego 
w okresie bezprecedensowej w swych rozmiarach migracji unijnej. To zadanie 
tym ważniejsze w dzisiejszych czasach, im trudniejsza jest jego realizacja.

Młodzi ludzie, przyjeżdżający na Wyspy z myślą o zarobkach i podniesieniu 
stopy życiowej, osiedlają się, zakładają rodziny i nie znajdują czasu na teatr, zaś ci 
powodowani aspiracją robienia kariery, dążą do integracji w środowisko brytyj-
skie i często świadomie unikają związków ze środowiskiem emigracyjnym, które 
uważają za marginesowe czy nawet „ghettowe”. Tak właśnie określił to niedawno 
znany mi i znany w kraju reżyser teatralny, od dwóch lat próbujący przebić się 
przez hermetycznie zamknięte dla cudzoziemców podwoje teatru angielskiego.
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Jeśli film i media dają jakąś nadzieję na przebicie się, teatr – w którym domi-
nantą jest język i tradycja narodowa – pozostaje najtrudniejszym do zdobycia 

bastionem kultury, niedostępnym reżyserom, a tym bardziej dla aktorom wy-
chowanym w innym języku i kulturze. W tej dziedzinie sytuacja pozostaje bez 
zmian niezależnie od otwartych granic Unii Europejskiej i lepszego przygoto-
wania językowego nowo przyjezdnych Polaków.

Ambitnemu artyście taka przeszkoda staje się często osobistym wyzwaniem 
i przyznam, że nie inaczej było ze mną, gdy przed ponad pół wiekiem pojawi-
łam się w ojczyźnie Szekspira jako 24-letnia absolwentka wydziału reżyserskie-
go PWST.

Nie wiedziałam wtedy, że oprócz barier przeciw cudzoziemcom pokutują tu 
jeszcze staroświeckie uprzedzenia przeciw zatrudnianiu kobiet w na stanowi-
skach kierowniczych. Jeszcze przez następne 20 lat tylko dwa nazwiska kobiet 
reżyserek zapisały się w historii teatru angielskiego: Joan Littlewood i Wendy 
Toye.

Ani mój dyplom, ani list polecający od Erwina Axera do Petera Brooka nie 
robiły na nikim wrażenia. Co gorsza, sam teatr angielski wydał mi się zdumie-
wająco konserwatywny i staroświecki w porównaniu do polskiego, w którym 
nowatorstwo formy i zaangażowanie we współczesność były pomimo cenzury, 
a może właśnie z jej powodu celem samym w sobie. Dramaturgia Harolda Pin-
tera i eksperymenty Brooka, o których mówiło się z podziwem w kraju, okazały 
się wyjątkiem raczej niż regułą.

Wielka Reforma Teatralna, o której uczono nas na studiach i której pionie-
rem był Anglik Gordon Craig, była i pozostaje dotąd nieznanym tu wydarze-
niem, choć od niej to właśnie datuje się rola reżysera we współczesnym teatrze.

Moje wykształcenie nie przygotowało mnie na zasadnicze różnice między 
teatrem polskim, tak przecież zapatrzonym w kulturę europejską, a te-

atrem angielskim, wyrosłym z tradycji wyspiarskiej i z głęboko zakorzenionego 
poczucia wyższości kultury anglosaskiej nad wszelką inną. Nie zdawałam sobie 
sprawy, do  jakiego stopnia historia każdego narodu warunkuje miejsce i rolę 
kultury w życiu społecznym.

Nasz teatr, choć zrodzony z wpływów europejskiego odrodzenia, uwarun-
kowany jest historią rozbiorów, emigracji, okupacji, zmagań przeciw opresji, 
zmieniających się prądów politycznych.

Teatr angielski po okresie renesansowego rozkwitu, któremu kres położyła 
morowa zaraza i pożar Londynu, stał się – po 40-letniej przerwie w istnieniu, 
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po wojnach cromwellowskich i restauracji monarchii – rozrywką zarezerwowa-
ną dla dworu i klas uprzywilejowanych. Jego ewolucja odzwierciedla zmagania 
społeczne okresu rewolucji przemysłowej, jak i etos protestancki dominujący tu 
po dzień dzisiejszy. To w związku z tym etosem teatry są na Wyspach po dziś 
dzień zamknięte w niedziele.

Różnice w podejściu do  teatru odbijają się praktycznie na każdym aspek-
cie jego działalności: od  użytkowania budynku po  rolę dramaturga i  stosu-
nek do artystów teatru. Gdy nasza tradycja kulturalna i historia podnosi teatr 
do rangi świątyni narodowej, nawet jeśli sytuacja dziejowa spychała go czasem 
w podziemia czy do prywatnych salonów emigracyjnych, teatr angielski pozo-
staje instytucją ściśle rozrywkową. Walory ludyczne cenione są ponad wszelkie 
inne wartości, a produkt sprawdzony i pewny – ponad nowatorstwo czy ekspe-
ryment.

Autor dramatyczny nie jest widziany jako „wieszcz” czy „inżynier dusz”, w hie-
rarchii literackiej plasuje się go na ogół niżej od autora powieści, zaś stosunkowo 
niski status artysty teatru wyraża się w angielskiej nazwie tego zawodu: enterta-
iner. Tylko nieliczni pracownicy „przemysłu rozrywkowego” (entertainment in-
dustry) zyskują respekt społeczny, uwarunkowany sukcesem w telewizji lub pod-
niesieniem do rangi szlacheckiej przez królową.

Widz i wygoda tzw. paying public, czyli publiczności płacącej za bilety, jest 
o wiele ważniejsza od artystów. Staroświeckie, rzadko odnawiane teatry West 
Endu mają złocone, luksusowe widownie i obskurne zaplecze z ciasnymi garde-
robami, pozbawionymi podstawowych urządzeń higienicznych. I choć Londyn 
uważa się za mekkę teatralną, jest to mekka nastawiona na pielgrzymki tury-
stów amerykańskich i japońskich, szukających tu tradycyjnych inscenizacji kla-
syki angielskiej oraz konwencjonalnej, klasycyzującej gry aktorskiej. No i oczy-
wiście musicali.

Nie znaczy to, że nie istnieje teatr alternatywny, poszukujący czy uprawia-
jący dramaturgię obcokrajową, ale jako zjawisko marginesowe teatr taki z tru-
dem wiąże koniec z końcem.

Najciekawsze zespoły eksperymentalne czy indywidualni artyści, włącznie 
z największym przedstawicielem angielskiej awangardy – Peterem Brookiem, 
szukają subsydiów i bazy do ciągłej działalności we Francji, Belgii i Holandii, 
gdzie polityka rządowa jest bardziej przychylna kulturze.

Jeśli w Polsce rząd czy władze miejskie dopłacają do każdego biletu w  te-
atrach, które nadal subsydiują, a teatry subsydiowane nada istnieją w każdym 
nawet niedużym mieście, choć jest ich trochę mniej niż za PRL-u, w Wielkiej 

REŻYSER POLSKI W TEATRZE ANgIELSKIm I POLSKIm



296

Brytanii tylko największe miasta mają teatr, a  od czasów rządów pani That-
cher nawet teatry subsydiowane muszą wykazać profit, czyli grać repertuar lek-
ki i mało obsadowy.

Tak, w bardzo ogólnym zarysie, przedstawiają się nadal różnice między te-
atrem polskim a  angielskim; różnice, które musiałam zrozumieć i  z którymi 
musiałam się liczyć, próbując wpisać się twórczo i zawodowo w ten nowy dla 
mnie kontekst.

Podobnie jak dzisiejsi nowo przyjezdni postanowiłam trzymać się z  dala 
od środowiska emigracyjnego i skoncentrować na integracji w kulturę an-

gielską, co ułatwiła mi znajomość języka, mąż Anglik oraz gotowość zaczyna-
nia od podstaw.

Skorzystałam z  okazji, że nowy principal sławnej uczelni teatralnej, Royal 
Academy of Dramatic Art (dalej: RADA), otworzył wydział reżyserski. Nie zda-
wałam sobie wtedy sprawy, że był to rzadki i szczęśliwy dla mnie przypadek.

RADA, jak i pozostałe szkoły teatralne w Anglii, kształciła aktorów i techni-
ków sceny tzw. stage managers, zaś studia reżyserskie jako takie w ogóle nie ist-
niały. Reżyserzy teatralni wywodzili się głównie z elity studenckiej w Oxfordzie 
i Cambridge, gdzie poza obraną dziedziną studiów, na ogół humanistycznych, 
brali czynny udział w przedstawieniach studenckich. Rzadziej można się było 
nauczyć sztuki reżyserskiej przez terminowanie, czyli asystowanie wybranemu 
reżyserowi.

W obecnych czasach istnieją już wydziały reżyserskie oraz kursy przy wielu 
wyższych uczelniach, przysparzając teatrom angielskim rosnącą gwardię mło-
dych reżyserów, choć nie sprzyja im klimat ekonomiczny i kurczy się sieć sub-
sydiowanych teatrów regionalnych.

Pod tym względem sytuacja w Polsce zaczyna się upodabniać. Tam jednak 
nadal istnieją przy każdym teatrze stałe, etatowe zespoły aktorskie, co w Anglii 
nigdy nie było praktykowane.

Po ukończeniu studiów reżyserskich – które w porównaniu do poprzednich 
w PWST dały mi niewiele, poza okazją do opanowania nieznanych mi dotąd że-
laznych pozycji repertuaru angielskiego, takich jak tragedie jakobińskie czy ko-
medie z okresu restauracji oraz nawiązania pożytecznych kontaktów ze znaczą-
cymi ludźmi teatru – wyruszyłam na prowincję w poszukiwaniu zatrudnienia.

Był to okres rządów partii laburzystowskiej, sprzyjającej rozwojowi i popu-
laryzacji teatru. Choć istniało o  wiele więcej drzwi, do  których mogłam za-
stukać, w rozmowach z dyrektorami teatrów, nieodmiennie mężczyznami, na-
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potykałam na niezrozumiałą wówczas dla mnie nieufność wobec cudzoziemki 
i kobiety. Nikogo nie przekonywał ani mój podwójny dyplom, ani tytuł magi-
stra, ani paszport brytyjski. Moja znajomość języków i dramatu światowego też 
nie robiła wrażenia, bo dominował wszędzie repertuar angielski z rzadką do-
mieszką amerykańskiego i jeszcze rzadszym bardzo angielskim Czechowem.

Większość rozmów kończyła się pytaniem o  sytuację rodzinną i  poradą, 
abym zajęła się moim dwuletnim synkiem, choć zapewniałam ich, że synek ma 
się doskonale pod opieką tatusia i mieszkającej z nami babci. W dzisiejszych 
czasach ich podejście uznane byłoby za seksistowskie, choć nadal w dyrekcjach 
teatrów przeważają mężczyźni.

Przez jakiś czas udało mi się pracować jako asystentka w Royal Court The-
atre, siedzibie English Stage Company, lansującej nową dramaturgię angielską 
od Osborne’a po Edwarda Bonda. Jednak moja wiedza i kwalifikacje przerastały 
korzyści, jakie mogła mi dawać asystentura i choć nudząc się na próbach, pró-
bowałam tłumaczyć na angielski ulubione sztuki polskie, nie potrafiłam zainte-
resować nimi kierownictwa teatru.

Szczęśliwym trafem pryncypał Royal Academy of Dramatic Art zaoferował 
mi pozycję etatowego reżysera na uczelni, co dało mi bezcenne doświadczenie 
w pracy nad dużymi, wieloobsadowymi inscenizacjami i okazję do opanowa-
nia rzemiosła reżyserskiego we wszystkich jego aspektach, przede wszystkim 
w pracy z aktorem.

To właśnie RADA dała mi szansę reżyserii sztuk autorów nieznanych pod-
ówczas w Anglii: Václava Havla czy Sławomira Mrożka. Autorzy obcokrajowi 
reprezentowali ryzyko, na które, oprócz uczelni teatralnych, niewiele zespołów 
mogło sobie pozwolić. Dla mnie, jako młodej reżyser, powodem do dumy były 
ambitne wieloobsadowe inscenizacje szekspirowskie, które stały się wkrótce 
moim forte i zwróciły na mnie uwagę dyrektorów teatrów regionalnych.

W tym stosunkowo korzystnym dla teatru subsydiowanego okresie nawet 
niewielkie teatry jak Bolton Octagon mogły się podejmować realizacji 

przynajmniej jednej sztuki Szekspira w sezonie. Dyrektor tego teatru, Wilfred 
Harrison reżyserował gościnnie w Polsce, co pewnie zaważyło na decyzji zaofe-
rowania mi reżyserii „Henryka V” Szekspira. Sukces mojej inscenizacji sprawił, 
że przez trzy następne sezony zrealizowałam wszystkie sztuki z cyklu „Kroni-
ki historyczne Szekspira”, a  przez następne trzy sezony reżyserowałam wiel-
kie widowiska w Leeds Theatre, od „Marata – Sade’a” po „Operę żebraczą” czy 
„Another Country”. Później też zachęceni sukcesem tych atrakcyjnych, choć 
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stosunkowo kosztownych spektakli, dyrektorzy teatrów powierzali mi duże 
przedstawienia, czasem nawet rzadziej grywanych sztuk „obcych”, jak „Wesele 
Figara” Pierre’a Baumarchaisa czy „Krwawe gody” Federica Garcii Lorki.

Nie wiem, czy pracując nad tymi inscenizacjami, zastanawiałam się nad 
swym wkładem w  kulturę angielską, raczej starałam się w  tych bardzo „mę-
skich” sztukach o wojnie, patriotyzmie i o władzy przekazać jak najwyraziściej 
moje zrozumienie tych tematów. Oczywiście, recenzje nie omieszkały podkre-
ślić faktu mojej polskości, uznając za atut „świeże spojrzenie” na Williama Szek-
spira czy Johna Gaya.

Po pewnym czasie przywykłam do wykrzyknika w tytule „Polka reżyseru-
je Szekspira!”. Nawet gdy po wielu już latach i licznych inscenizacjach nie tylko 
Szekspira, ale i  innych rdzennie angielskich dramatów i adaptacji, kiedy kry-
tycy, a wraz z nimi publiczność przestali się już dziwić, że to w ogóle możliwe, 
określenie „reżyser polski” nieodmiennie występowało przy każdej wzmiance 
mojego nazwiska1.

Powodzenie moich produkcji przypisywano na  ogół wyżej wspomnianej 
„świeżości spojrzenia”, a okazyjne potknięcie kładziono również na karb mojej 
„obcości”. Czasami to samo przedstawienie mogło być chwalone przez jedne-
go krytyka, a atakowane przez innego za pociągający, według pierwszego, lub 
odpychający, według drugiego, efekt „obcości”. Zależało to na ogół od ich sto-
sunku wobec europejskiej awangardy, do której współczesny polski teatr był za-
liczany, a w której jedni widzieli ciekawą szansę dla rozwoju teatry, a inni zagro-
żenie dla jego solidnej fasady.

Za przykład mogą posłużyć podzielone zdania na  temat mojej interpreta-
cji scenicznej wersji powieści Thomasa Hardy’ego Tess of the D’Urbevilles (pre-
miera w West Yorkshire Playhouse w 1991 roku). Podczas gdy recenzent „The 
Independent” chwalił mityczny wymiar i nawiązania do teatru europejskiego2, 
Charles Spencer w „Daily Telegraph” oskarżał mnie o subwersyjne intencje wo-
bec szacownej klasyki angielskiej3.

Z czasem sukces moich realizacji takich typowo angielskich utworów, jak 
„Jane Eyre”, „Hindle Wake” czy „Another Country” pokonał uprzedzenia bar-
dziej konserwatywnych krytyków. Okazało się, że publiczność wcale nie jest 

1 Por. strona internetowa: Diamondmanagement.co.uk/index.php/artists/bio/helena_
kaut_howson; dostęp: kwiecień 2016.

2 „The Independent on Sunday”, sierpień (?) 1991.
3 E. Schafer, Ms-Directing Shakespeare. Women Direct Shakespeare, Pelgrave Macmil-

lan, 2000, s. 277.
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zbytnio przywiązana do  tradycyjnej interpretacji swych ulubionych sztuk, 
a  wręcz przeciwnie – lubi je oglądać przefiltrowane przez wyobraźnię wolną 
od ustalonych konwencji.

Recenzje zaczynały odzwierciedlać nie tylko nieoczekiwaną siłę i  wyrazi-
stość moich reinterpretacji, ale dawać upust przyjemności, jaką sprawiało im 
właśnie to przełamywanie konwencji:

The director Helena Kaut-Howson should be pleased at our reaction because it 
showed we had forgotten to be appropriate and really were participating in cosmic 
drama being enacted before us and the race memories it evoked4.

(Francesca Turner)

The atmosphere she creates is electric and has cinematic image by image control 
I have rarely had the pleasure of seeing on an English stage5.

(Carol Wilks)

What a welcome shock, what an outbreak of daring for the Christmas season, in-
stead of routine boredom of a Classic transferred from page to stage in lumbering 
bouts of realise, this version of Charlotte Bronte’s portrait of a young Victorian wom-
an shaping her own destiny comes trailing clouds of excitement. Kaut-Howson’s pro-
duction emerges as a series of dreamlike images and discovers a way of making the 
story live in fresh, modern and distinctly theatrical terms6.

(Nicholas de Jongh)

Pracując jako wolny strzelec, podejmowałam zadania poruczone mi przez dy-
rekcje teatrów. W dużej mierze był to repertuar anglosaski, który – jak się rze-

kło – dominował i nadal dominuje tutejsze sceny. Sztuki z repertuaru obcojęzycz-
nego stanowią mały procent, a wprowadzenie nowego utworu nieznanego autora 
spoza sfery anglojęzycznej jest niezwykle trudne. Mój głód sztuk obcych czy cie-
kawych ryzykownych projektów i adaptacji zaspokajałam, reżyserując na uczel-
niach teatralnych: RADA, London Academy of Music and Dramatic Art, Univer-
sity of California czy National Theatre School of Canada i innych, traktując je jako 
swego rodzaju laboratoria. W ten sposób udało mi się wylansować kilka niezna-
nych tu dotąd pozycji, na ogół w moich tłumaczeniach: „Zmierzch” i adaptację 
„Konarmii” Isaaca Babla, „Sanatorium pod klepsydrą” Brunona Schulza, „Was-

4 F. Turner, „The Guardian”, 2 V 1992.
5 C. Wilks, „The Guardian”, 16 IV 1988.
6 N. de Jongh, „Evening Standard”, 6 XII 1993.
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sę Żeleznową” Maksima Gorkiego czy „Wijuny” Teresy Lubkiewicz-Urbanowicz. 
Wszystkie realizowałam potem w teatrach zawodowych.

„Wijuny”, przetłumaczone jako „Werewolves” (jak cała sztuka utrzymana 
w  dialekcie kresowym, słowo wijuny nie ma odpowiednika w  języku angiel-
skim), doczekały się już siedmiu międzynarodowych realizacji, w tym czterech 
reżyserowanych przeze mnie: Open Space Theatre – Londyn, Theatre de Nu-
veau Monde – Montreal, Druid Theatre – Galway, Irlandia, Traverse Theatre – 
Edynburg. O wrażeniu, jakie ta niezwykła polska sztuka wywołuje na publicz-
ności, najlepiej świadczy następujący fragment recenzji:

Canadian Theatre has long been obsessed with old-fashioned naturalism. That’s 
another good reason to marvel as „Werewolves” takes off from its ultra-naturalistic 
context, then flies over the genre, hovers like Chekhov, wallows like Gorky, dances like 
Fellini, blushes like schoolgirl and laughs like a world weary whore, In her superb pro-
duction Kaut-Howson has brought it through one more cultural barrier. It’s vaguely 
Irish profoundly Slavic and irrepressibly Canadian7.

(Marianne Ackermann)

Chciałabym wierzyć, że takie właśnie przełamywanie barier i przekraczanie 
granic – rodzajowych, stylistycznych i geograficznych – stanowi moją zasługę 
i najwartościowszy wkład w kulturę brytyjską i nie tylko brytyjską:

She takes you from known to the unknown without betraying the spirit of the origi-
nal. An adaptation she’d made from the stories of Isaac Babel plunged you into the 
savage melancholy of underworld Odessa and succeeded in transforming the cramped 
stage of the Half Moon Theatre into an epic space8.

(Irving Wardle)

Krytycy dostrzegali to również w moich interpretacjach znanych sztuk an-
gielskich:

Her Royal Exchange Theatre production of „Hindle Wakes” in 1996, revived again 
in 1998, disrupted by the IRA bombing, vindicated the idea of inviting a Pole to di-
rect a monument of ethnic Lancashire, Again she demonstrated a knack for acquiring 
a sense of place whilst alluding to a wider works’. And for putting a smile on the face 
of the audience9.

(Robin Thornber)

7 M. Ackermann, „Montreal Gazette”, 27 III 1983.
8 I. Wardle, „The Independent on Sunday”, 7 V 1994.
9 R. Thornber, „The Guardian”, 17 III 1999.

Helena Kaut-Howson



301

Podobnie znajoma, a jakby odkryta na nowo była w mojej interpretacji jed-
na z najważniejszych sztuk Irlandzkich: „Plough and the Stars” Seana O’Casey-
’ego – dramatu narodowego, będącego dla Irlandczyków tym, czym „Wesele” 
lub „Noc listopadowa” dla Polaków. Dyrektor Lyric Theatre w Belfaście, któ-
ry zaskoczył prasę, oferując reżyserię tej właśnie sztuki „polskiej” reżyser, tak 
wspomina w swej autobiografii rezultat tego przedsięwzięcia:

Inviting her I was hoping, and was not disappointed, that she would blow the dust 
off the old Irish classic. Helena had a marvellous sense of the visceral sweep of the 
play, her visual story telling was particularly strong’. The opening of her production 
was magical. The whole cast wondered onto a dark street, with only a piercing shaft 
of light, like a lost tribe wondering through the maze of history. It was like something 
out a Polish film10.

(Rolland Jaquarello)

Gdy pracowałam jako reżyser niezwiązany z jednym teatrem, moje produk-
cje były czymś w rodzaju indywidualnych wypraw, „podchodów”, czasem 

nawet „najazdów” na bastiony dramaturgii angielskiej, które starałam się zdo-
bywać jeden po drugim, odkrywać ich istotę i przyswajać mojemu doświadcze-
niu i percepcji świata, tak aby stawały się uniwersalne.

Gdy w roku 1991 objęłam dyrekcję Teatru Clwyd w Walii, była to dla mnie 
szansa realizacji pełnej wizji teatralnej, planowania i wprowadzenia w życie ca-
łego programu artystycznego: od ustalenia nowych celów, poprzez dialog z pu-
blicznością, projekty rozwojowe, repertuar i  jego realizatorów, po  wyraźnie 
określony styl prezentacyjny.

Choć przedtem moja polskość dochodziła do głosu bezwiednie, teraz świa-
domie sięgałam do moich korzeni, a nawet do kontaktów zawodowych w kra-
ju i na świecie, zapraszając do współpracy krakowskiego scenografa Pawła Do-
brzyckiego, polskiego kompozytora Bolesława Rawskiego, Japonkę Michiko 
Kavagoe czy też znakomitego grafika polskiego pochodzenia – Andrzeja Kli-
mowskiego. Te kontakty, we współpracy z miejscowymi talentami, jak i arty-
stami sceny o międzynarodowej reputacji, jak Marcello Magni, Kathryn Hun-
ter, Janet Suzman, Tony Hopkins czy Julie Christie, pomogły mi w zakładaniu 
podwalin pod prawdziwie europejski ośrodek teatralny w malowniczym, choć 
mało znanym zakątku północnej Walii.

10 R. Jaquarello, Memories of a Development. My Time in Irish Theatre and Broadcasting, 
Dublin, 2016, s. 123.
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Wybitny krytyk teatralny – Irving Wardle, w artykule poświęconym mojej 
działalności podkreśla polskie powiązania jako kluczowe dla osiągnieć mojej 
dyrekcji:

Her Clwyd policy is a  combination of close up and long distance. She casts ac-
tors previously seen on the welsh language scene alongside leading names of Eng-
lish stage in main house shows, such as the forthcoming Macbeth (starring Timo-
thy West), equally she puts out advertising leaflets designed by Andrzej Klimowski, 
whose surrealistic graphics stem from the grand tradition of Polish poster art. In 
a piece like „Full Moon”, her production faithfully reflected Caradog Pritchard’s por-
trait of a Welsh village life but coupled with visual magic of Witkiewicz. „In Cen-
tral Europe”, she says, „there isn’t an existence that hasn’t been affected by wars and 
revolutionary upheavals, so we tend to look at reality as a combination of individual 
destiny and history, that strongly informs my perception of what life and the role of 
art is about”. I can think of no other British based director who is in a position to 
say that11.

(Irving Wardle)

Z kolei kronikarz historii teatrów regionalnych, Robin Thornber, tak podsu-
mowuje trzyletni okres mojego dyrektorowania:

In her three years as Artistic Director of Theatre Clwyd in Mold, she took that amaz-
ing palace of culture in the Welsh hills from regional rep to the international centre 
of excellence. And while she brought a global perspective to a small market town, she 
was the first director there to identify with its Welshness, perhaps because she had 
grown up in a country overrun by occupation12.

(Robin Thornber)

Pozwalam sobie przytaczać te wszystkie cytaty jako dowód, że mój wkład 
w  kulturę brytyjską postrzegany jest zazwyczaj w  kontekście mojej polsko-
ści. Nie wiem, czy to jedyna cecha warunkująca taki, a nie inny kształt mojej 
osobowości twórczej. Myślę, że pół wieku pracy i życia poza Polską oraz moja 
skłonność do poszukiwań nie mogły pozostać bez wpływu, ale mam satysfak-
cję z  przełamania, choćby w  pewnym stopniu zakorzenionych tu uprzedzeń 
przeciw sztuce europejskiej, czyli kontynentalnej, która w percepcji wielu Wy-
spiarzy wydaje się przeintelektualizowana, abstrakcyjna i pozbawiona humoru. 
Dlatego przyjmuję jako komplement dla siebie i dla kultury europejskiej nastę-
pujące stwierdzenie tegoż krytyka:

11 I. Wardle, A Winner Against All Odds, „Independent on Sunday”, 7 V 1994.
12 R. Thornber, „The Guardian”, 28 IX 1998.
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She brings „continental” dimension to the sometimes narrow world of British thea-
tre13.

(Robin Thornber)

Z kolei historycy teatralni odnotowują dalsze strony mojego wkładu:

She is probably the only director in the larger theatres who managed to assimilate 
European and North American experimental influence into mainstage productions14.

(Ann Marie Taylor)

Ignorowanie istniejących tu barier między teatrem eksperymentalnym a kla-
sycznym (czytaj – konwencjonalnym), jak również sam fakt powierzenia pol-
skiej reżyser dyrekcji znaczącego teatru brytyjskiego, de facto – teatru narodo-
wego Walii, był i dotąd jest ewenementem w historii instytucji artystycznych 
tego kraju. Moją błyskotliwą, choć stosunkowo krótką kadencję zawdzięczam 
chyba głównie odwiecznym konfliktom między aspiracją narodową Walijczy-
ków a presją odgórnej polityki Królestwa.

Moja polskość, a raczej dystans do oficjalnej polityki kulturalnej były atu-
tem, docenianym przez Walijczyków, może dlatego, że nie chcieli już dyrekto-
rów – Anglików, traktujących ten teatr jako odskocznię do produkcji komer-
cjalnych, które mogliby przenosić do londyńskiego West Endu.

Ja natomiast widziałam tę pracę jako szansę najpełniejszej realizacji mo-
jej artystycznej wizji. I choć zmagania z biurokracją, zawiść i machinacje we-
wnętrzne zatruwały nieraz słodki smak sukcesu, uważam walijską przygodę 
za moment prawdziwego rozkwitu mojej kariery i najpełniejszego wyrazu mo-
ich możliwości artystycznych, bardziej celowy i przysparzający większą satys-
fakcję niż późniejsze osiągnięcia w  prestiżowych teatrach Londynu i  innych 
metropolii świata. Dużo większą nawet niż gościnna reżyseria w Royal Shake-
speare Company, tego olimpu wśród angielskich teatrów, na którym – oprócz 
mojej – nie postała dotąd stopa reżysera polskiego.

Od początku XXI wieku, po przeszło 30-letniej nieobecności, zaczęłam być za-
praszana do reżyserii w Polsce. W pierwszym projekcie, jaki podjęłam, sta-

rałam się wnieść – w ten jakże inny i ciągle zmieniający się krajobraz kulturalny – 
moje doświadczenie, jako człowiek i artysta, bez afiliacji z taką czy inną tradycją.

W odpowiedzi na zmiany w kraju, na wyzwania i problemy, jakie te zmiany 
stawiały przed przeciętnym Polakiem, wybrałam „Victory”, współczesną sztukę 

13 Tamże.
14 A. M. Taylor, Patterns of Contemporary Theatre Making, Cardiff, 1997.
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angielskiego pisarza Howarda Barkera. Długi podtytuł tej niezwykłej, przetłu-
maczonej przeze mnie na  język polski sztuki, brzmiał: „Krajobraz po przeło-
mie, czyli wybory reakcji”.

Premiera, którą wyreżyserowałam z  zespołem Teatru Współczesnego 
we Wrocławiu z Danutą Stenką w roli głównej, zdobyła w 2003 roku Grand Prix 
na  Festiwalu Sztuk Współczesnych w  Bydgoszczy. Wręczając mi tę nagrodę, 
przewodniczący jury wyraził podziw, a właściwie zdumienie, że autor brytyj-
ski pisząc o przełomach społecznych w Anglii XVII wieku, wydaje się w sposób 
nieomylny trafiać we współczesną sytuację polską. Ale walory samego przed-
stawienia, za które zostałam nagrodzona, ujęte były bardziej uniwersalnie:

Zdaniem Jury festiwalu, „Zwycięstwo” najtrafniej łączy tragedię z groteską, historię 
ze współczesnością, politykę z miłością, odwagę z wrażliwością, brutalność docieka-
nia prawdy z artystyczną wyobraźnią.

(Adam Orzechowski, dyrektor Festiwalu)

Cieszyło mnie, że zamiast przyklejania etykietek czy wyciągania różnic mię-
dzy kulturami, teatr może szukać wspólnych mianowników, zwłaszcza w sferze 
aktualnych, żywych treści.

Jeśli zaś chodzi o formę, w porównaniu do rozbuchanej swobody, że nie po-
wiem – samowoli formalnej młodych reżyserów polskich, mój styl jest zdecy-
dowanie konserwatywny.

Tym nie mniej kontynuuję współpracę z teatrami w kraju, gdzie po kolej-
nych realizacjach uznano mnie jednak za reżysera „brytyjskiego”, i oczywiście 
nadal reżyseruję w  teatrach brytyjskich i  innych, gdzie pozostaję znana jako 
„reżyser polski”.

I choć nadal szukam treści ogólnoludzkich w  podejmowanych przeze mnie 
projektach, istnieją treści i ich ukryte, głębokie znaczenia, które mogę dzie-

lić tylko z Polakami osiadłymi poza granicami ojczyzny. Właśnie ta odległość, 
ten dystans do wąsko pojętej koncepcji kultury – czy to polskiej, czy brytyjskiej 
– łączy nas mocniej niż sztandary.

Od wielu lat, sporadycznie bądź w sposób regularny, w zależności od wy-
magań czasów, tworzymy teatr, który utrwala i wzbogaca naszą fundamental-
ną polskość, pomaga w jej przetrwaniu, a także w zrozumieniu jej roli w społe-
czeństwie wielokulturowym.

Helena Kaut-Howson
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Helena Kaut-Howson

pOliSH directOr in engliSH and pOliSH tHeatre
Summary

Helena Kaut-Howson, internationally acclaimed theatre director, resident in UK since 
1995, describes her career and experiences as a theatre maker, looking on it from the 

point of view of her contribution as a Polish artist to the cultural scene of Great Britain.
Born and educated in Poland, having gained her degrees and diplomas both in Poland 

and UK, Helena Kaut-Howson has a strong affiliation with her Polish background and cul-
tural if not necessarily national heritage. Her views on the role of foreign artists in the large-
ly insular theatre scene in Britain have been shaped by extensive experience of working in 
most major theatres in this country, from regional repertory companies to London West 
End and the Royal Shakespeare Company. She describes her struggles over the years to es-
tablish her position and evolve an individual style of expression, overcoming considerable 
resistance both as a woman and a foreigner. It was mainly as an artistic director of Theatre 
Clwyd (Wales) a regional theatre which she raised to international prominence, that she 
gained reputation for enriching British theatre with her vision. Since then and for many 
years after her work has been appreciated for innovatory approach and for investing her in-
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terpretation of English classics with a new refreshing quality, often associated with the di-
rector’s Polish background.

The article points out key differences between the theatre culture in England and in Po-
land both bound up intrinsically with tradition and history.

Helena Kaut-Howson’s experience outside of the United Kingdom confirmed her view 
of a theatre as an expression of national identity, this being true of all theatres including 
the marginally more outward looking Polish theatre. That’s why she looks upon her role as 
an Artistic Caretaker of the Polish Stage Company, UK which she founded in 2004 as es-
sentially separate and based on different principles (though still on the highest artistic cri-
teria) from her work as a British and international theatre director. If the former serves to 
maintain and strengthen the cultural identity of Poles abroad, the latter has to play to the 
interests and expectations of the British, only occasionally provoking them to broaden their 
perspective.

Keywords: Helena Kaut-Howson, Polish artist, director, English and Polish theatre
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joanna ciechanowska

galeria POSK, Londyn, APA

działalnOść galerii pOlSkiegO OśrOdka 
SpOłecznO-kulturalnegO w lOndynie

Dla wielu artystów emigracyjnych i z Polski Galeria Polskiego Ośrodka Spo-
łeczno-Kulturalnego (POSK) w Londynie jest oknem na świat, a nasze-

mu emigracyjnemu społeczeństwu stwarza możliwość codziennego kontaktu 
z polską sztuką. Informacje o konkretnej działalności Galerii POSK i jej wpły-
wu na rozpowszechnianie kultury i sztuki wśród emigracji rozpocznę od przed-
stawienia jej krótkiej historii.

Galeria POSK zrodziła się z potrzeby zaprezentowania zbiorów współcze-
snej sztuki Polskiej na obczyźnie. Pierwsza zarejestrowana wystawa na terenie 
POSK-u została zorganizowana przez Zrzeszenie Artystów Plastyków Wielkiej 
Brytanii (APA) w maju 1965 roku. Zaprezentowano wtedy prace około 20 arty-
stów, m.in. uznanej już wówczas polskiej malarki Janiny Baranowskiej, uczen-
nicy Davida Bomberga i Mariana Bohusza-Szyszki.

W tym okresie powstała też idea stworzenia kolekcji polskiej sztuki współ-
czesnej z zamierzeniem ofiarowania jej Polskiemu Ośrodkowi Społeczno-Kul-
turalnemu. Zgromadzeniem tej kolekcji i jej dokumentacji zajęła się wówczas 
Janina Baranowska. Do oryginalnej kolekcji należały obrazy i rzeźby przekaza-
ne wcześniej Bibliotece Polskiej w Londynie przez uznanego malarza Mariana 
Bohusza-Szyszkę. Obrazy te do dzisiaj zdobią wnętrza budynku POSK-u.
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W 1986 roku Janina Baranowska została mianowana przewodniczącą Sekcji 
Sztuk Plastycznych i była odpowiedzialna za organizowanie wystaw artystycz-
nych w  Galerii POSK. Galeria w  okresie tym zaprezentowała społeczeństwu 
emigracyjnemu wiele wystaw, przedstawiających prace artystów plastyków za-
równo emigracyjnych, jak i z Polski.

W 2008 roku do prowadzenia galerii i pomocy, zaawansowanej już wtedy wie-
kiem Janiny Baranowskiej, została zaproszona Joanna Ciechanowska, absolwent-
ka ASP w Warszawie, uznana graficzka i malarka, która otrzymała wiele nagród 
za swoje projekty. Początkowo zgodziła się przyjąć tę propozycję na trzy miesiące, 
ale Galerię prowadzi do dziś. Stopniowo Joanna Ciechanowska przejęła wszystkie 
obowiązki galeryjne, a Janina Baranowska została mianowana honorowym dy-
rektorem Galerii. Joanna Ciechanowska, aby iść z duchem czasu, przyczyniła się 
do założenia galeryjnej strony internetowej, która umożliwia dotarcie z informa-
cją o wydarzeniach w Galerii do znacznie szerszych kręgów odbiorców.

Prowadzenie galerii składa się z  wielu obowiązków. Praca polega m.in. 
na  wybieraniu artystów do  planowanych wystaw, które zmieniają się co dwa 
tygodnie. Trzeba odpowiadać na dziesiątki e-maili, telefonów. Do tego docho-
dzi prowadzenie reklamy, koordynacja wystaw z Polski i miejscowych, organi-
zowanie wernisaży itp. Poza propagowaniem sztuki wizualnej Galeria przynosi 
Polskiemu Ośrodkowi Społeczno-Kulturalnemu dochód, który wynosi w przy-
bliżeniu 10 000 funtów rocznie. Muszę przy tym zaznaczyć, że Galeria jest pro-
wadzona na warunkach charytatywnych, więc praktycznie – poza oświetleniem 
i ogrzewaniem – nie ma innych kosztów.

Założeniem Galerii jest wystawienie jak najlepszej sztuki, prezentowanej 
głównie przez artystów pochodzenia polskiego, jak również prac artystów mię-
dzynarodowych, co staje się dialogiem pomiędzy odmiennymi narodami i kul-
turami. Wystawy pokazują różnorodną sztukę: malarstwo, grafikę, rzeźbę, foto-
grafię, instalacje, jak i ekspozycje historyczne.

Galeria jest wynajmowana odpłatnie, ale jest przyjętą praktyką oferowanie 
zniżek młodym artystom polskiego pochodzenia, którzy nie są w stanie opłacić 
wynajmu. Takie wystawy są organizowane często w tzw. ostatniej chwili. Cho-
ciaż cena wynajęcia pomieszczeń Galerii POSK jest stosunkowo niska w po-
równaniu do innych galerii londyńskich, artyści nie zawsze zdają sobie sprawę, 
ile kosztów niesie prowadzenie i utrzymanie jej oraz całego Ośrodka.

W celu wsparcia artystów emigracyjnych dwa razy w roku są bezpłatnie or-
ganizowane wystawy artystów zrzeszonych w APA. Wystawy te mają różnorod-
ne tematy, pobudzające artystów do tworzenia nowych, ciekawych prac.

joanna Ciechanowska
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Jedną z atrakcyjniejszych inicjatyw artystycznych zaprezentowanych w Gale-
rii POSK w roku 2013 i 2014 był projekt zatytułowany „Little Experiment”, który 
zaoferował artystom nieodpłatnie udział w konkursie na sztukę połączoną z na-
grodami pieniężnymi. Uczestnicy konkursu mieli zaprezentować prace wycho-
dzące poza ich regularną sztukę. W jury konkursu zasiadł m.in. znany emigra-
cyjny artysta malarz Wojtek Sobczyński. Projekt ten wzbudził zainteresowanie 
zarówno wśród artystów polskich, jak i angielskich. Sobczyński w roli kuratora, 
który utworzył grupę artystyczną Page 6, zorganizował bardzo ciekawą wymianę 
z artystami ZPAP z okręgu Bielska-Białej, którzy wystawiali w Londynie.

Przy innej okazji gościliśmy wystawę pierwszej polskiej kobiety-pilota, już 
nieżyjącej Karoliny Borchardt.

W końcu zeszłego roku Elwira Olbrich (mgr ekonomii po  SGPiS w War-
szawie, podyplomowe studia Computing w North London University) została 
zaproszona do charytatywnej pomocy w Galerii. Świat sztuki nie jest jej obcy. 
Od kilku lat zajmuje się propagowaniem malarstwa polskiego w Wielkiej Bry-
tanii, głównie przez wiodące galerie londyńskie Christies i Bonhams. Udało jej 
się w tym okresie wylansować wielu malarzy krajowych zarówno młodego, jak 
i starszego pokolenia. Przyznaje jednak, że reprezentuje głównie artystów, któ-
rzy zostali już wcześniej wyróżnieni w kraju, tak jak na przykład wiodący ma-
larze z południa Polski: Sylwester Stabryła, Jan Szczepkowski czy Małgorzata 
Maćkowiak.

W Galerii prezentują się też artyści z wielu innych krajów. Joanna Ciecha-
nowska nawiązała współpracę z Kenem Moritą, japońskim promotorem sztuki 
Wschód – Zachód, który zaprasza polskich artystów do brania udziału w wysta-
wach-konkursach, w których zwycięzcy są nagradzani wystawą w Tokio. W tym 
roku w POSK-u gościliśmy też sztukę japońska. Do udziału w wystawie zapro-
szono także wybranych artystów APA.

Galeria zaprasza też wystawy o charakterze reporterskim, odzwierciedlające 
obecne problemy światowe. Przykładem może być ekspozycja dotycząca prze-
mian klimatycznych pod tytułem „Białe – Zimna wyspa Spitzbergen”. Wystawa 
ta, oparta na książce wydanej przez Ilonę Wiśniewską, przyciągnęła na werni-
saż ponad 50 osób. Wszystkie egzemplarze promocyjne książki zostały sprze-
dane. Praca Joanny Ciechanowskiej, biorąca udział w  wystawie pod tytułem 
„Svalbard – zmiana klimatu”, była wyróżniona wcześniej Honorową Nagrodą 
Jury na 6. Biennale Malarstwa w Gdyni w 2011 roku.

Mówiąc o sztuce zagranicznej, warto dodać, że niedawno gościliśmy też wy-
stawę sztuki irańskiej, którą przedstawiła galeria FAAM z Teheranu.

DZIAŁALNOść gALERII POLSKIEgO OśRODKA…
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Sylwester Stabryła ze swoimi obrazami, 2015 r.; fot. Joanna Ciechanowska

Wystawa prac nowych członków APA, 2015 r.; fot. Joanna Ciechanowska

joanna Ciechanowska
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East West Art Award Competition, 2016 r.; fot. Joanna Ciechanowska

Svalbard – promocja książki z wystawą fotografii i malarstwa, 2016 r.; fot. Joanna Ciecha-
nowska
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Po raz drugi nasza czerwcowa wystawa malarstwa ze  wschodniej Europy 
została włączona do Hammersmiths and Fulham Arts Festival. Daje to Galerii 
i POSK-owi możliwość zaprezentowania sztuki polskiej olbrzymiej liczbie mi-
łośników sztuki. Wspomniany festiwal jest organizowany przez Hammersmiths 
and Fulham Council.

Nawiązaliśmy też kontakt z kilkoma wiodącymi galeriami i domami sztuki 
w Polsce, jak na przykład Dom Akcyjny DNA z Wrocławia czy Galeria Bohema 
Nowa Sztuka z Warszawy. Ta ostatnia wynajęła naszą Galerię do przedstawie-
nia finalistów krajowego konkursu malarskiego, co jest dla nas dużym wyróż-
nieniem.

Jak stwierdziła Joanna Ciechanowska, w wywiadzie niedawno opublikowa-
nym w „Dzienniku Polskim”, ambicją naszej Galerii jest wystawianie jak najlep-
szej sztuki polskiej, jak również otworzenia się na świat i współpracę z innymi 
kulturami.

Co do planów na przyszłość, chciałybyśmy sfinalizować stronę internetową 
Galerii, która w chwili obecnej jest na nowo programowana. Przydałoby się też 
salę galeryjną odnowić, zmodernizować jej oświetlenie i  sufit, co poprawiło-
by prezentację sztuki, a tym samym możliwość propagowania kultury polskiej 
w Zjednoczonym Królestwie.

joanna Ciechanowska

gallery activity 
in tHe pOliSH SOcial and cultural aSSOciatiOn 

in lOndOn
Summary

POSK Gallery is situated in The Polish Social and Cultural Centre in West London. 
The gallery showcases primarily Polish modern and contemporary art focusing on 

both, globally established artists and the young up-and-coming talent. It also shows artists 
from continental Europe and beyond. Exhibitions frequently feature paintings, graphics, 
photography, sculpture and art installations.
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zOfia OrłOwSka (1905–1995) 
– nauczycielka i wycHOwawczyni 

na ucHOdźStwie1

dziecińStwO, młOdOść, depOrtacja

Zofia Orłowska, z domu Mantorska, urodziła się 27 lutego 1905 roku w ma-
jątku Mariackie koło Radomia. Dzieciństwo i młodość spędziła wraz z ro-

dzicami i trojgiem rodzeństwa w atmosferze pełnej rodzinnego ciepła i serdecz-
ności.

W domu panował ustalony tryb życia. Wszystkie posiłki miały określone godziny: 
rano śniadanie przed wyjściem do szkoły, obiad około 14-ej po przyjściu dzieci. Naj-
swobodniejsza była kolacja. […] Przy stole żadnych sporów nie było, bo nie pozwa-
lał autorytet ojca. Ojciec był zawsze obecny, bo pracował u siebie, na terenie gospo-
darstwa2.

1 Artykuł był zamieszczony w „Przeglądzie Historyczno-Oświatowym”, 2015, nr 1–2, 
s. 120–135. Ze względu na zasługi, jakie Zofia Orłowska wniosła w polską edukację 
na obczyźnie, uznano, że należy przypomnieć jej sylwetkę.

2 Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego w Licheniu Starym – Archiwum (dalej: Mu-
zeum Licheń Stary), zespół: Santa Rosa, sygn. 197/1, H. Lipiński, Obchód imienin 
pani Zofii Orłowskiej 15 maja 1994 w Fawley Court, nlb.
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Stabilne warunki życia w dzieciństwie wywarły duży wpływ na ukształtowa-
nie osobowości przyszłej nauczycielki i wychowawczyni, wypełniającej z wiel-
kim oddaniem swoją pedagogiczną i patriotyczną misję na obczyźnie.

19 czerwca 1922 roku Zofia Orłowska ukończyła ośmioklasową szkołę real-
ną żeńską Marii Gajl w Radomiu. W roku szkolnym 1925/1926 pobierała edu-
kację na rocznym Kursie Nauczycielskim, zorganizowanym przez Towarzystwo 
dla Prowadzenia i Utrzymania Średniej Szkoły Żeńskiej w Radomiu. W progra-
mie kursu oprócz przedmiotów ogólnokształcących realizowano przede wszyst-
kim zajęcia przysposabiające do wykonywania zawodu nauczycielskiego, a mia-
nowicie: pedagogikę, higienę, muzykę, śpiew i  praktykę pedagogiczną. Zofia 
uzyskała ze wszystkich tych przedmiotów oceny bardzo dobre. 16 czerwca 1926 
roku otrzymała świadectwo uprawniające do pełnienia obowiązków tymczaso-
wej nauczycielki w szkołach powszechnych. Na świadectwie tym zaznaczono, że 
jego posiadanie zobowiązywało do pełnienia służby w publicznych szkołach po-
wszechnych3.

3 Tamże, Świadectwo dojrzałości, nlb.
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Zofia Orłowska w Fawley Court w Wielkiej Brytanii; Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskie-
go w Licheniu Starym – Archiwum, zespół: Santa Rosa, sygn. 197/1, nlb.
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Młoda nauczycielka podjęła pracę w szkołach powszechnych w Radomiu i Stą-
porkowie. W wyuczonym zawodzie pracowała przed wojną osiem lat. W 1929 roku 
wyszła za mąż za inżyniera górnictwa Witolda Orłowskiego. Wraz z nim, a później 
synem i córką zamieszkała na Śląsku. Wybuch wojny spowodował, że cała rodzina 
w obawie przed Niemcami udała się do Lwowa. Kilka miesięcy później, po zajęciu 
miasta przez Armię Czerwoną, Orłowscy zostali deportowani w 1940 roku w głąb 
Związku Radzieckiego. W obwodzie omskim na Syberii i w Kazachstanie dozna-
li wiele głodu i cierpień. Codzienne życie narażone było na ciągłe niebezpieczeń-
stwa. Gdy w południowych rejonach ZSRR rozpoczęło się tworzenie wojska pod 
dowództwem gen. Władysława Andersa, rodzina Orłowskich pojechała w rejon 
koncentracji polskiej armii. Witold Orłowski, będąc oficerem rezerwy w 7. Dywi-
zji, szkolił żołnierzy. Niestety, niespodziewanie zmarł w Kermine. Wkrótce zmarła 
na tyfus plamisty ich kilkuletnia córeczka Basia4.

przez iran i indie dO mekSyku

Doświadczona tragicznie Zofia została wraz z 11-letnim synem ewakuowa-
na na teren Iranu. Stamtąd wysłano ich oboje w większej grupie uchodź-

ców, głównie dzieci, do Balachidi-Jamnagaru w Indiach. W utworzonym w tej 
miejscowości – z inicjatywy maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji – Osiedlu 
Dzieci Polskich5 pełniła od 7 grudnia 1942 do 1 maja 1943 roku funkcję kie-
rowniczki Działu Wychowawczego. Jak pisze ks. Franciszek Pluta, komendant 
Osiedla:

Pani Orłowska spełniała swe obowiązki bardzo uczciwie i solidnie. Swym nadzwy-
czajnym taktem i rozsądkiem zjednywała sobie zawsze tak dzieci, jak i współpracują-
cych z nią. Zofia Orłowska opuszcza Osiedle na własną prośbę, wyjeżdżając z synem 
do Ameryki. W osobie jej Osiedle traci jednego z najsumienniejszych i najrozumniej-
szych pracowników, traci osobę, która należała do tej niewielkiej grupy ludzi, na któ-
rych praca i życie Osiedla opierało się i zawdzięczało swój poziom6.

4 Muzeum Licheń Stary, Santa Rosa, sygn. 197/1, H. Lipiński, Obchód imienin pani Zo-
fii Orłowskiej 15 maja 1994 w Fawley Court, nlb.; Archiwum Marianów Polskiej Pro-
wincji w Warszawie (dalej: AMPP Warszawa), Materiały o Zofii Orłowskiej, C. Tar-
nawska-Busza, Matka wielu dzieci, nlb.

5 Polacy w Indiach 1942–1948 w świetle dokumentów i wspomnień, red. L. Bełdowski, 
T. Glazer, W. Kleszko, D. Pniewska, J. K. Siedlecki, Londyn, 2002, wyd. 2, popr. 
i uzup., s. 82–83, 105–115; J. Chwastyk-Kowalczyk, Polski exodus – Polacy w Indiach 
w latach 1942–1948, „Zeszyty Naukowe PUNO”, 2016, seria 3, nr 4, s. 39–51.

6 Muzeum Licheń Stary, Santa Rosa, sygn. 197/1, F. Pluta, Zaświadczenie, 29 kwietnia 
1943 r., nlb.
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Z Bombaju w  Indiach wyruszyła 17 maja 1943 roku w  grupie 706 pol-
skich uchodźców w daleką podróż do Meksyku. Transport obywateli polskich 
do Ameryki Łacińskiej stanowił pierwszy etap realizacji uzgodnień pomiędzy 
rządem meksykańskim a premierem polskim Władysławem Sikorskim, przy-
jętych podczas jego wizyty w  Meksyku w  dniach 27–31 grudnia 1942 roku. 
Ustalono wówczas, że do  tego gościnnego kraju może przyjechać na  pobyt 
czasowy z  Iranu nawet około 28 000 obywateli polskich7. Koncepcja ta była 
zgodna z sugestiami rządu Wielkiej Brytanii. Spotkała się też z życzliwym sta-
nowiskiem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, czego widomym zna-
kiem było zadysponowanie przez władze tego kraju 3 mln dolarów na potrzeby 
związane z tworzeniem pierwszego polskiego osiedla 3000–5000 uchodźców 
w Meksyku8.

Uchodźcy płynęli do San Francisco w USA na pokładzie statku amerykań-
skiego (przed wojną był on własnością armatora włoskiego i kursował pomię-
dzy Włochami a portami Ameryki Południowej) USS „Hermitage”. Statek był 
dostosowany do transportu żołnierzy, miał wyporności 24 000 ton, mógł po-
mieścić 8000 osób i osiągał szybkość 24 węzłów9.

Na tym pływającym miasteczku Zofia Orłowska podjęła się pracy nauczy-
cielskiej, wśród polskich pasażerów było bowiem 282 dzieci i młodzieży do lat 
20, w tym większość z dużymi brakami w zakresie wykształcenia na poziomie 
szkoły powszechnej10. Wkrótce po rozpoczęciu kilkutygodniowego rejsu – 24 
maja zostało zorganizowane na statku nauczanie na poziomie szkoły powszech-
nej oraz kurs języka angielskiego. Kierownictwo tej istniejącej w dosyć nieco-
dziennych warunkach szkoły powierzono Zofia Orłowskiej. Pracę dydaktyczną 
i wychowawczą prowadziły także nauczycielki: Bolesława Baran, Jadwiga Ko-

7 Archiwum Akt Nowych w  Warszawie (dalej: AAN), zespół: Ministerstwo Pracy 
i Opieki Społecznej rządu emigracyjnego w Londynie (dalej: MPOS, emigrac.), sygn. 
125, Odpis. Tłumaczenie z hiszpańskiego. Nota polska do Rządu Meksykańskiego 
w sprawie udzielenia azylu uchodźcom polskim, k. 31.

8 Tamże, Pismo J. Ciechanowskiego z 26 stycznia 1943 r. do Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych (MSZ) w Londynie w sprawie uchodźców polskich, k. 43, 44.

9 Tamże, zespół: Poselstwo Rzeczypospolitej Polskiej w  Meksyku (dalej: Pos. RP 
w Meksyku), sygn. 172, Pismo H. Stebelskiego z 31 lipca 1943 r. do MSZ, informują-
ce o przebiegu podróży polskich uchodźców z Bombaju do San Francisco, k. 15.

10 Tamże, MPOS, emigrac., sygn. 125, Ściśle tajne. Ruch statków! Ostateczny skład 
I Transportu z Indii Bryt[yjskich] do Meksyku (po dołączeniu grupy w Karachi 17 
obywateli polskich w Bombaju), Bombaj, 18 maja 1943 r. Dane przekazane przez 
kierownika transportu H. Stebelskiego, k. 137.
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walik, franciszkanin ks. Zygmunt Jagielnicki oraz sześcioro amerykańskich pa-
sażerów. Lekcje odbywały się na pokładach, a po przepłynięciu statku na pół-
kulę południową, gdzie akurat panował okres zimowy i było coraz chłodniej, 
w jadalni w czasie pomiędzy posiłkami11.

Pod kierownictwem Zofii Orłowskiej dzieci przygotowały występ artystycz-
ny, którym przed dopłynięciem do amerykańskiego brzegu podziękowano za-
łodze i innym pasażerom statku za wspólny rejs. W organizowaniu uroczystości 
dużego wsparcia udzielili harcerze pod opieką ks. Zygmunta Jagielnickiego12. 
Na program złożyły się głównie polskie tańce i pieśni ludowe, reprezentujące 
poszczególne regiony folklorystyczne. Wszystkie punkty programu, wykonane 
w barwnych strojach, uszytych na statku przez polskie matki i opiekunki dzieci, 
zrobiły bardzo korzystne wrażenie na widzach, zwłaszcza na kadrze oficerskiej 
i pasażerach pierwszej klasy13. Warto nadmienić, że przygotowany program był 
wielokrotnie prezentowany później przed publicznością w Meksyku w pierw-
szych miesiącach pobytu Polaków w tym kraju.

kierOwniczka SzkOły pOwSzecHnej i nauczycielka 
gimnazjum w Santa rOSa w mekSyku

Swoją wiedzę i  umiejętności pedagogiczne Zofia Orłowska rozwinęła sze-
roko na  ziemi meksykańskiej. Po przybyciu uchodźców do  utworzone-

go dla nich osiedla w  dawnej hacjendzie Santa Rosa, położonej kilka kilo-
metrów od  Leõn w  stanie Guanajuato14, z  inicjatywy Henryka Stebelskiego 
i ks. Zygmunta Jagielnickiego przystąpiono niezwłocznie do zorganizowania 
szkoły powszechnej. Duży wkład w  jej uruchomienie wniósł także Włodzi-
mierz Skłodowski, przedstawiciel Instruktoratu Kulturalno-Oświatowego przy 
Konsulacie RP w Chicago. Kierowniczką szkoły została Zofia Orłowska, któ-

11 Tamże, Pos. RP w  Meksyku, sygn. 172, Pismo H. Stebelskiego z  31 lipca 1943 r. 
do MSZ, informujące o przebiegu podróży polskich uchodźców z Bombaju do San 
Francisco, k. 17; tamże, A. Schnitzer, Kronika podróży pierwszego transportu Pola-
ków Karachi (Indie) – Meksyk, k. 27.

12 Tamże, A. Schnitzer, Kronika podróży pierwszego transportu Polaków Karachi (In-
die) – Meksyk, k. 31, 32.

13 Tamże.
14 J. Wróbel, Uchodźcy polscy ze Związku Sowieckiego 1942–1950, Łódź, 2003, s. 184. 

Por. artykuł: W. J. Chmielewski, Praca oświatowo-wychowawcza w  polskim osiedlu 
Santa Rosa (Meksyk) w latach 1943–1946, „Zeszyty Naukowe PUNO”, 2016, seria 3, 
nr 4, s. 245–274.
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ra przezwyciężając trudne warunki lokalowe i  pokonując szereg problemów 
organizacyjnych w  początkowym okresie istnienia osiedla, doprowadziła 
do szybkiego utworzenia klas I–VI, skupiających 166 uczniów. Szkoła praco-
wała w oparciu o ustawę 11 marca 1932 roku o ustroju szkolnictwa15. Orłowska 
miała też swój istotny udział w utworzeniu osiedlowego przedszkola pod kie-
rownictwem Florentyny Kulibaby. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego na-
stąpiło 16 sierpnia 1943 roku16.

Edukację dzieci i młodzieży prowadzono z dużym zaangażowaniem, wręcz 
entuzjazmem. Nie dysponowano jednak programami nauczania, podręcznika-
mi, pomocami dydaktycznymi i najprostszymi przyborami szkolnymi. Braki te 
nadrabiano ofiarna pracą dydaktyczno-wychowawczą i wzmożonym wysiłkiem 

15 Ustawa z dnia 1 marca 1932 r. o ustroju szkolnictwa, DzU RP, 1932, nr 38, poz. 389.
16 J. Wróbel, Uchodźcy polscy…, s. 203.

Witold Chmielewski

Lekcji języka polskiego z gazet na łące w osiedlu Santa Rosa w Meksyku, 1943 r., na pierw-
szym planie Zofia Orłowska; Szkoła polska w osiedlu Santa Rosa. Sprawozdanie z działal-
ności za okres od 16 sierpnia 1943 do 30 kwietnia 1944, Delegatura Ministerstwa Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego w Meksyku, Leõn, 1944
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uczniów pod troskliwym okiem kierowniczki szkoły i nauczycieli. Początkowo 
języka polskiego uczono z wycinków polskich gazet, a lekcje odbywały się pod 
gołym niebem.

W pobliskim Leõn miała swoją siedzibę utworzona przez gen. Józefa Hal-
lera Delegatura Ministerstwa Wyznań Religijnych i  Oświecenia Publicznego 
w Meksyku, którą kierował przybyły z Wielkiej Brytanii Feliks Sobota. Instytu-
cja ta wykazywała dużą dbałość o sprawy oświatowe. Zofia Orłowska mogła li-
czyć na wydatną pomoc z jej strony w rozwiązywaniu problemów lokalowych, 
kadrowych, a  zwłaszcza należytego wyposażenia szkoły w  pomoce dydak-
tyczne i podręczniki. Kwestie te nabrały szerszego znaczenia z chwilą przyby-
cia do  osiedla Santa Rosa 2 listopada 1943 roku drugiej grupy polskich wy-
gnańców, liczącej 726 osób. Wśród nich było 362 dzieci, które zakwalifikowano 
do nauki w szkole powszechnej trzeciego stopnia17.

Pod koniec roku szkolnego, który w Santa Rosa przypadał na 30 kwietnia 
1944 roku, do szkoły kierowanej przez Zofię Orłowska uczęszczało 527 dzie-
ci, z  tego 125 wywodziło się województwa wołyńskiego, 80 – lwowskiego, 75 
– tarnopolskiego, 61 – poleskiego, 55 – białostockiego. Znacznie mniej z tych 
uczniów zamieszkiwało przed wojną w  województwie nowogrodzkim, stani-
sławowskim i wileńskim. Ponad 30 dzieci pochodziło z centralnej i zachodniej 
Polski18. Zdecydowana większość uczniów wywodziła się z obszarów wiejskich. 
Wśród przybyłych do obozu Santa Rosa drugim transportem uchodźców było 
265 dzieci osieroconych i pozbawionych z różnych powodów rodziców. Przy-
byli oni jako część powstałego na Bliskim Wschodzie sierocińca, który w Ma-
lir na terenie Indii przybrał nazwę Zakładu Wychowawczego im. gen. Włady-
sława Sikorskiego. Kierownikiem tej placówki opiekuńczo- wychowawczej był 
wówczas Zygmunt Ejchorszt. Wychowankowie sierocińca byli zarazem ucznia-
mi szkoły powszechnej19.

Pod koniec 1943 roku 101 uczniów szkoły było sierotami, a 258 – półsie-
rotami. Tylko 59 dzieci miało matki i ojców w Meksyku. Rodzice pozostałych 

17 Tamże, Pos. RP w Meksyku, sygn. 185, Sprawozdanie z działalności Delegatury Min 
[isterstwa] WRiOP w Meksyku za październik, listopad, grudzień 1943 roku i za sty-
czeń 1944 roku, k. 140; J. Wróbel, Uchodźcy polscy…, s. 190.

18 Szkoła polska w osiedlu Santa Rosa. Sprawozdanie z działalności za okres od 16 sierp-
nia 1943 do 30 kwietnia 1944, Delegatura Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświe-
cenia Publicznego w Meksyku, Leõn, 1944, s. 46.

19 AAN, Pos. RP w Meksyku, sygn. 185, Sprawozdanie z działalności Delegatury Min 
[isterstwa] WRiOP w Meksyku za październik, listopad, grudzień 1943 roku i za sty-
czeń 1944 roku, k. 140; Polacy w Indiach…, s. 323.
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przebywali nadal w  Związku Radzieckim, bez większego widoku na  możli-
wość opuszczenia tego kraju. Część służyła w wojsku. Nieliczni zamieszkiwali 
w Polsce20.

Określone uwarunkowania rodzinne i społeczne uczniów rodziły więc po-
trzebę prowadzenia pełnej oddania pracy dydaktycznej, wychowawczej i opie-
kuńczej. Nauczyciele mieli za  zadanie nie tylko uczyć, ale także opiekować 
się uczęszczającymi do szkoły dziećmi, organizować im czas wolny, a przede 
wszystkim wychowywać na porządnych ludzi i patriotów kochających Polskę. 
Mieliśmy wspaniałych nauczycieli – pisze jeden z uczniów – którzy dla wszyst-
kich chętnych po zajęciach zakładali kółka teatralne, recytatorskie, taneczne (tań-
ce ludowe)21.W organizację czasu wolnego uczniów szczególnie wiele serca 
wkładała Zofia Orłowska. Dzieci ją uwielbiały i szanowały, cieszyła się wśród 
nich wielkim autorytetem.

Owocną pracę na stanowisku kierowniczki szkoły przerwała bolesna trage-
dia, która ją spotkała, a mianowicie niespodziewana śmierć ukochanego syna, 
13-letniego Witusia. Fakt ten między innymi zadecydował o tym, że opuściła 
szkołę powszechną i podjęła pracę z uczniami utworzonych w Santa Rosa Kur-
sów Gimnazjalnych, przekształconych w  połowie 1945 roku w  Polskie Gim-
nazjum Ogólnokształcące. W szkole średniej nawiązała bliską współpracę z jej 
dyrektorem – marianinem ks. Józefem Jarzębowskim, duszpasterzem o dużym 
autorytecie moralnym, wielkim przyjacielem dzieci i młodzieży22. Obydwoje ci 
ofiarni pedagodzy odegrali wielką rolę w  ukształtowaniu patriotycznych po-
staw polskiej młodzieży uchodźczej w Meksyku.

Pracując w gimnazjum, mającym w końcowym okresie istnienia 80 uczniów, 
Zofia Orłowska rozwinęła cały swój kunszt pedagogiczny, a przede wszystkim 
wprowadziła do procesu dydaktycznego wytrwałą i systematyczną pracę, która 
zaowocowała dobrymi wynikami nauczania. Wywierała wielki wpływ na mło-
dzież swoją postawą, zachowaniem, a przede wszystkim serdecznym stosunkiem, 

20 Szkoła polska…, s. 45.
21 Wspomnienia Zdzisława Glinieckiego, ucznia Publicznej Szkoły Powszechnej w San-

ta Rosa, z 22 stycznia 2014 r., w posiadaniu autora.
22 Szerzej na  temat ks. J. Jarzębowskiego: W. Luchowski, Ks. Józef Jarzębowski twórca 

kolekcji, w: Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego w Licheniu Starym, red. I. Wawrzy-
niak, Licheń Stary, 2010, s. 8–41; M. Paszkiewicz, Ksiądz Józef Jarzębowski – wspo-
mnienia wychowanka, w: Duchowieństwo polskie w  świecie. Materiały VII Między-
narodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej, Papieski Uniwersytet Urbaniański, 
Rzym 17–18 października 2002, red. A. i Z. Judyccy, Toruń, 2002, s. 255–259.
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chociaż dalekim od  pobłażania. Z wielką żarliwością uczyła języka polskiego, 
łącząc ten przedmiot z  ideą wychowania ojczystego – tak bardzo rozwinięte-
go później w Wielkiej Brytanii. Wiele uwagi poświęciła wychowaniu dziewcząt, 
których na Kursach Gimnazjalnych było znacznie więcej niż chłopców. Starała 
się być dla tułaczej młodzieży – często pozbawionej ciepła rodzinnego, domo-
wego ogniska – osobą niosąca spokój, radość i perspektywę lepszego życia. Jej 
kontakt z uczniami, zwłaszcza z dziewczętami nie ograniczał się tylko do lekcji. 
W ramach zajęć pozalekcyjnych prowadziła cieszącą się dużym zainteresowa-
niem sekcję robótek ręcznych, w której ramach uczennice uczyły się hodować 
kwiaty, haftować, dekorować sale, robić wycinanki i inne ozdoby. Podczas tych 
zajęć, kiedy to myślami wracano do wymarzonej Polski, rodziła się atmosfera 
zaufania, zawiązywały się przyjaźnie, które przetrwały nieraz przez długie lata.

Powstałe pod kierunkiem Zofii Orłowskiej prace młodzieży o charakterze 
zdobniczym zostały zaprezentowane na  specjalnie zorganizowanej wystawie, 
która wzbudziła żywe zainteresowanie społeczności Santa Rosa. Część ekspo-
natów wystawienniczych została sprzedana, zwłaszcza odwiedzającym osiedle 
Amerykankom. Pozyskane środki finansowe przeznaczono na zakup ozdobio-
nego ametystami kielicha mszalnego, który zamierzano przekazać kościołowi 
Polsce. W czasie wolnym od zajęć skromne i małe mieszkanie nauczycielki było 
zawsze otwarte, pełne uczennic, które szukały u niej wsparcia, rozmowy, przy-
jaznej porady23.

Również inni nauczyciele gimnazjalni z  poświęceniem oddawali się pra-
cy z młodzieżą. Nauka nie była tylko kuciem i przygotowaniem do egzaminu. 
Po południu dziewczęta i chłopcy przychodzili do klas odrabiać lekcje, a wieczo-
rem patio [wokół którego znajdował się budynek gimnazjum] rozbrzmiewało 
śmiechem pieśnią i muzyką. To był radosny odpoczynek, a  schodzili się prawie 
wszyscy, chociaż nie było przymusu. Tu przygotowywało się akademie religijne 
i narodowe przedstawienia i wycieczki24.

Zofia Orłowska była zawsze jedną z głównych organizatorek tych inicjatyw 
wychowawczych. Angażowała się w  przygotowanie pielgrzymek do  znanych 

23 Muzeum Licheń Stary, Santa Rosa, bez sygn., J. Jarzębowski, Polskie szkoły w Mek-
syku. Opracowanie samoistne. Maszynopis włożony w  obszerny rękopis w  formie 
książki pt. „Polska Szkoła w  Meksyku”, nlb. Kielich mszalny został przewieziony 
do Fawley Court, a następnie do Muzeum im ks. Józefa Jarzębowskiego w Licheniu 
Starym, por.: Kolekcja, w: Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego…, s. 159.

24 Z. J. Kraszewski, Z. Orłowska, Miłosierdzie Boże ratunkiem dla świata. Ks. Józef Jarzę-
bowski marianin, apostoł Miłosierdzia Bożego, Warszawa, 1984, s. 94.
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meksykańskich sanktuariów, np. w San Juan de Los Lagos, a przede wszystkim 
w Guadalupe25. Swoimi umiejętnościami organizacyjnymi i cechami charakte-
ru wywarła niepowtarzalny wpływ na dzieci i młodzież w Santa Rosa.

W międzyczasie 28 lipca1944 roku na podstawie zaświadczenia weryfika-
cyjnego, które wydał attaché wojskowy przy Poselstwie RP w Meksyku mjr Ste-
fan M. Dobrowolski, stwierdzającego, że Zofia Orłowska była żoną zmarłego 
porucznika Witolda, nabyła uprawnienia do pobierania zapomogi miesięcznej 
z Funduszu Wydziału Rodzin Wojskowych Biura Opieki Ministerstwa Obrony 
Narodowej w Londynie26. Fakt ten wpłynął korzystnie przez pewien czas na po-
prawę sytuacji materialnej Orłowskiej.

kierOwniczka ScHrOniSka dla dzieci pOlSkicH 
w tlalpan w mekSyku

Zakończenie drugiej wojny światowej spowodowało nieuchronne zbliżanie się 
likwidacji obozu Santa Rosa jako miejsca czasowego zamieszkania uchodź-

ców w okresie zmagań militarnych. Sierociniec ewakuowano do Stanów Zjedno-
czonych, a krótko przed zamknięciem osiedla 31 grudnia 1946 roku zakończy-
ły swoją działalność istniejące w nim szkoły. Większość młodzieży gimnazjalnej 
i znaczna liczba dorosłych uchodźców wyjechała do USA. Część mieszkańców 
Santa Rosa wyemigrowała do Kanady, Wielkiej Brytanii i krajów Ameryki Połu-
dniowej, tylko stosunkowo nieliczni zechcieli wrócić do znajdującej się pod ko-
munistycznymi rządami Polski. Sporo osób pozostało w Meksyku, w tym wiele 
matek z dziećmi, które nie były w stanie zapewnić sobie godnego życia. W trud-
nej sytuacji znalazło się ponad 60 dzieci. Sprawa znalazła się w centrum zainte-
resowania polskiego środowiska w Meksyku, związanego z rządem w Londynie, 
na czele z byłym posłem Poselstwa RP w tym kraju Zygmuntem Merdingerem. 
Rozwiązanie palącego i  trudnego problemu stanowiło przedmiot troski i usil-
nych starań ks. Józefa Jarzębowskiego (pełnił wówczas opiekę duszpasterską nad 
Polakami w  Meksyku), Zofii Orłowskiej i  przedstawicieli Rady Polonii Ame-
rykańskiej. Rezultatem tych inicjatyw było utworzenie na  jednym z odległych 
przedmieść stolicy kraju Schroniska dla Dzieci Polskich w Tlalpan, zwanym też 
Internatem dla Dzieci Polskich, pod wezwaniem Królowej Korony Polskiej27.

25 Tamże, s. 97, 105.
26 Muzeum Licheń Stary, Santa Rosa, sygn. 197/1, Zaświadczenie weryfikacyjne, wyda-

ne przez S. M. Dobrowolskiego, nlb.
27 Z. J. Kraszewski, Z. Orłowska, Miłosierdzie Boże…, s. 109; A. Jacewicz, Santa Rosa. 

Osiedle polskie w Meksyku, Londyn, 1967, s. 59, 60.
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Kierowanie tą placówką opiekuńczo-wychowawczą powierzono Zofii Or-
łowskiej. Sprawowała to od 1 maja 1947 do 30 października 1952 roku28. Środ-
ki finansowe na utrzymanie schroniska pochodziły głównie z subwencji Rady 
Polonii Amerykańskiej. Szczególną troskę o losy schroniska przejawiał przed-
stawiciel tej organizacji polonijnej Adam Laudyn Chrzanowski. Znaczne kwo-
ty, przeznaczane zwłaszcza na  leczenie dzieci i  lekarstwa, napływały od  War 
Relief Sevices of National Catholic Welfare Conference w Stanach Zjednoczo-
nych. Z ramienia tej organizacji duże zaangażowanie wykazywała wielce od-
dana sprawom uchodźców Irena Dalgiewicz. Pojawili się też sponsorzy mek-
sykańscy i zamożniejsi Polacy w Meksyku. Działalnością placówki interesował 
się Henryk Stebelski, były konsul RP w Meksyku, Ignacy Wygard, były dele-
gat Delegatury Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej w Ameryce Łacińskiej, 
Dobrowolska, żona wspomnianego wyżej dyplomaty. W pracy wychowawczej 
i opiekuńczej wspierały kierowniczkę schroniska dwie nauczycielki, zasłużone 
dla szkolnictwa polskiego w Santa Rosa: Jadwiga Ingarden (kierująca w osiedlu 
kursem handlowym) i Eugenia Chmielewska (ostatnia kierowniczka szkoły po-
wszechnej w osiedlu). Z placówką blisko współpracował i często ją odwiedzał 
świetny nauczyciel matematyki i fizyki gimnazjum w Santa Rosa Alfons Jace-
wicz (przed wojną zatrudniony w Liceum Krzemienieckim).

Internat został zaopatrzony w  książki i  przedmioty przywiezione ze  zli-
kwidowanego polskiego osiedla. Dzieci, które w nim zamieszkały, uczęszczały 
do  kilku pobliskich szkół meksykańskich. W miejscu zamieszkania odrabiały 
zadany do domu materiał pod fachową opieką. Matkom przebywającym w in-
ternacie wyszukano pracę. Te, które więcej zarabiały, wnosiły niewielkie opłaty 
za pobyt w placówce. W schronisku istniały niemal rodzinne stosunki. Przygar-
nięto także kilka leciwych staruszek. Zofia Orłowska dokładała wszelkich starań, 
aby w schronisku panowała atmosfera polskości i miłości do wolnej ojczyzny. 
Troszczyła się o każdego mieszkańca internatu indywidualnie. Potrafiła stwo-
rzyć niepowtarzalny klimat serdeczności. Mając ciągle na uwadze powrót byłych 
uchodźców do kraju, organizowała pod patronatem ks. Józefa Jarzębowskiego, 
który zamieszkał w placówce, liczne uroczystości o charakterze religijno-patrio-
tycznym. Wiele przeżyć polskim tułaczom dostarczały wspólnie obchodzone 
święta Bożego Narodzenia, Wielkanocy czy też Zielonych Świątek. Święta gro-
madziły dobrodziejów i opiekunów schroniska. Przybywali na nie Polacy z od-

28 Muzeum Licheń Stary, Santa Rosa, sygn. 197/1, Zaświadczenie wystawione przez 
Z. Merdingera w dniu 11 listopada 1952 r. o pełnieniu przez Zofię Orłowską obo-
wiązków przełożonej i kierowniczki Internatu dla Dzieci Polskich w Tlalpan, nlb.
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ległych nieraz miejscowości Meksyku, a nawet z Hondurasu. Szczególnie wzru-
szający charakter na uchodźstwie miały Wigilie przy choince, podczas których 
śpiewano kolędy, składano sobie życzenia. Były też przemówienia wywołujące 
łzy i wspomnienia dalekiej ojczyzny z lat dzieciństwa. Wychowankowie, zwłasz-
cza młodsi wiekiem, z niecierpliwością czekali na prezenty i upominki29.

25 marca 1950 roku ks. Józef Jarzębowski opuścił Meksyk i udał się do Rzy-
mu30. Na początku lat 50. ze schroniska zaczęli stopniowo wyjeżdżać jego miesz-
kańcy. Przenosili się głównie do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, 
Kanady i Wielkiej Brytanii. Internat dla Dzieci Polskich w Tlalpan zakończył 
swoją działalność 30 października 1952 roku. Były poseł RP w Meksyku Zyg-
munt Merdinger na temat pracy Zofii Orłowskiej w tej placówce pisał:

Pracy swojej oddawała się z całym poświęceniem i zapałem i położyła wielkie i nie-
ocenione zasługi koło wychowania młodego pokolenia uchodźców polskich w duchu 
polskim. Pozwalam sobie wyrazić nadzieję, że zasługi pani Orłowskiej, w bardziej 
sprzyjających warunkach, odpowiednio zostaną uznane i wynagrodzone31.

Bezinteresowną pracą pedagogiczną, troskliwym stosunkiem do dzieci, mło-
dzieży, dorosłych mieszkańców schroniska i współpracujących z nim Meksyka-
nów zaskarbiła sobie wielki szacunek i miłość całego otoczenia. Jeszcze po wielu 
latach, które upłynęły od zamknięcia schroniska, Latynosi pytali zamieszkałego 
w Meksyku Alfonsa Jacewicza, czy nie ma jakiejś wiadomości od señora Sofia Or-
łowska32.

Uczniowie i wychowankowie placówek oświatowo-wychowawczych w Mek-
syku z biegiem lat usamodzielnili się i założyli rodziny.

Dalsze życie wychowanków z Santa Rosa i Tlalpan – pisze Zofia Orłowska – po-
toczyło się swoją niezależną już koleją. […] Przekonałam się o tym, gdy w 1971 by-
łam w Chicago na zjeździe naszych byłych wychowanek i wychowanków w Meksy-
ku. Założyli oni w Chicago „Klub Santa Rosa”, pożenili się między sobą i trzymali się 
w zwartej grupie. Kilka dziewcząt wstąpiło do zakonu sióstr Felicjanek, Zmartwych-
wstanek i Nazaretanek, jeden z chłopców został księdzem33.

29 AMPP Warszawa, Teczka 265, List Zofii Orłowskiej z 24 grudnia 1950 r. do J. Jarzę-
bowskiego, nlb.; A. Jacewicz, Santa Rosa…, s. 62.

30 Z. J. Kraszewski, Z. Orłowska, Miłosierdzie Boże…, s. 113.
31 Muzeum Licheń Stary, Santa Rosa, sygn. 197/1, Zaświadczenie wystawione przez 

Z. Merdingera w dniu 11 listopada 1952 r. o pełnieniu przez Zofię Orłowską obo-
wiązków przełożonej i kierowniczki Internatu dla Dzieci Polskich w Tlalpan, nlb.

32 A. Jacewicz, Santa Rosa…, s. 62.
33 Z. J. Kraszewski, Z. Orłowska, Miłosierdzie Boże…, s. 114.

Witold Chmielewski



327

O więzi łączącej nauczycielkę i wychowawczynię ze swoimi byłymi podopiecz-
nymi świadczy również fakt, że jej bilet lotniczy na ten zjazd opłacił jeden z by-
łych uczniów w Santa Rosa – Czesław Sawko (przemysłowiec, fundator pomnika 
kardynała Stefana Wyszyńskiego na Jasnej Górze). Było to pierwsze spotkanie 
Zofii Orłowskiej z wychowankami od czasu zakończenia działalności w Tlalpan. 
Organizatorzy zjazdu nie zdążyli wszystkich powiadomić w porę o jej przyby-
ciu. Pokazano więc nauczycielkę w miejscowej telewizji. Efekt został osiągnięty. 
Na spotkanie z  Zofią Orłowska przybyła spora gromadka byłych wychowan-
ków34.

Wychowankowie nigdy nie zapomnieli ofiarnej pracy nauczycielki. Zacho-
wali ją we wdzięcznej pamięci. Znalazło to swój wyraz w listach i życzeniach, 
jakie po latach otrzymywała Zofia Orłowska od swoich podopiecznych. Jedna 
z wychowanek pisała w imieniu koleżanek i kolegów z gimnazjum:

W dniu Pani Imienin pragniemy złożyć serdeczne życzenia zdrowia oraz spodzie-
wamy się, że pamięć nasza pozwoli Pani przeżyć kilka chwil radości. Chcemy Pani 
podziękować za trud cierpliwej pracy. Mimo ciężkiego krzyża, jaki Dobry Bóg wło-
żył na Pani ramiona, nie ugięła się Pani pod jego ciężarem. Nawet ci, którzy daw-
niej uważali wymagania swojej wykładowczyni za trudne i wygórowane, wspomina-
ją Panią serdecznie i z wielkim szacunkiem.

Śmiało możemy powiedzieć, że nie wykładała Pani jedynie literatury i języka pol-
skiego. Było coś więcej. Stała Pani na straży tego, co było najcenniejsze w naszych ser-
cach – strzegła Pani mowy ojczystej.

Wyniki tej ofiarnej pracy dotarły do pokolenia naszych dzieci urodzonych na zie-
mi amerykańskiej. Ma Pani prawo być dumną z wyników swojej solidnej i wytrwałej 
pracy w Santa Rosa. Całujemy Panią, wdzięczni Santa Rosiacy35.

Inna z uczennic, przesyłając swojej ukochanej nauczycielce dziewięć czer-
wonych róż, napisała:

Uczęszczając do gimnazjum w obozie dla uchodźców polskich w Meksyku, miałam 
szczęście i zaszczyt być jedną z uczennic Pani. Jest niemożliwe wymienić obowiąz-
ki, jakich się Pani podjęła, zostając jedną z naszych mentorek, mieliśmy bowiem nie 
tylko wielkie zaległości na polu wiedzy, ale i w każdej innej dziedzinie, a mianowi-
cie wychowawczej. Pani oddała się tej pracy całkowicie, pracują nad nami i z nami, 

34 Muzeum Licheń Stary, Santa Rosa, sygn. 197/1, H. Lipiński, Wycinek epopei wojen-
nej i powojennej pani Zofii, nlb.

35 Tamże, List Wandy Pędzich ze Stanów Zjednoczonych do Zofii Orłowskiej, w: H. Li-
piński, Wycinek epopei wojennej i powojennej pani Zofii, nlb.
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często po 16 godzin na dobę. Była Pani i na zawsze pozostanie dla mnie wzorem ko-
biety i matki Polki36.

Podobnych listów był więcej.

Pod koniec 1952 roku Zofia Orłowska przystąpiła do zamknięcia placów-
ki. Dziwnie dla mnie ciężka i smutna to likwidacja – pisała – ale już dłużej 

nie można było tego ciągnąć – niektóre dzieci wcale, za nic nie chciały wyjechać 
z  Tlalpan37. Większość podopiecznych opuściła już wcześniej schronisko. 
Ustawały źródła finansowania. Orłowska wyjechała z Meksyku i podjęła pra-
cę w Apostolacie Miłosierdzia Bożego Ojców Marianów w Stockbridge w Sta-
nach Zjednoczonych. Przebywała tam do października 1953 roku38.

wycHOwawczyni i nauczycielka 
w lOwer BullingHam pOd HerefOrd 
i w fawley cOurt w wielkiej Brytanii

Na wezwanie ks. Józefa Jarzębowskiego przyjechała do Wielkiej Brytanii. 
Rozpoczęła pracę w  Internacie św. Stanisława Kostki w  Lower Bullin-

gham pod Hereford w  zachodniej Anglii. Uczestniczyła z  pełnym poświęce-
niem w  wychowaniu młodzieży. Natychmiast zajęła się sprawą zaopatrzenia 
podopiecznych w elementarze i podręczniki (zwłaszcza Mariana Falskiego), za-
kupieniem wychodzącego dla dzieci miesięcznika „Dziatwa”. Stwierdziła, że bez 
odpowiednio dobranych książek nie może być mowy o prawidłowej realizacji 
zadań placówki39. Kierownikiem internatu był ks. Józef Jarzębowski, a po nim, 
od 1953 roku – ks. Bolesław Jakimowicz. W placówce przebywało w tym czasie 
już 80 polskich chłopców, często wywodzących się z małżeństw rozbitych, mie-
szanych, sierot i półsierot. Wychowankowie uczęszczali do szkoły angielskiej, 
a w miejscu zamieszkania pobierali naukę w zakresie tzw. przedmiotów ojczy-
stych, to jest języka polskiego, religii, historii i geografii. Szczególny nacisk kła-

36 Tamże, List Stanisławy Łukaszczyk Nawaro z  Nottingham do  Zofii Orłowskiej, w: 
H. Lipiński, Wycinek epopei wojennej i powojennej pani Zofii, nlb.

37 AMPP Warszawa, Teczka 265, List Z. Orłowskiej z 14 października 1950 r. do J. Jarzę-
bowskiego, nlb.

38 Tamże, Listy Z. Orłowskiej z 17 lutego, 10 marca, 3 czerwca, 10 września i 30 listopa-
da 1953 r., nlb.

39 Tamże, Listy Z. Orłowskiej z 30 listopada 1953 r., nlb.
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dziono na właściwe wychowanie i kształtowanie postaw patriotycznych40. Oso-
ba, która dobrze znała Orłowską w tym okresie, pisała:

Zdarzyło mi się parę razy słyszeć z drugiego pokoju, jak Zosia rozprawiała się z ma-
łym delikwentem po jakimś jego przestępstwie. Nie miało to charakteru reprymendy. 
Nie stali naprzeciw siebie winowajca i surowa wychowawczyni, ale wychowawczyni, 
która życzliwie starała się znaleźć i zrozumieć motywy i okoliczności owego postępku 
dziecka. Wychodziła mu naprzeciw, choć bynajmniej nie pobłażliwie. Raczej suro-
wa i wymagająca, była jak każda matka dumna z osiągnięć swych synów, co budziło 
w nich odzew i pozytywny, i serdeczny. Jak mało kto, była przez nich kochana i sza-
nowana, bo też nie miała większych trudności w ich wychowaniu41.

W 1959 roku ceniona nauczycielka i  wychowawczyni została zatrudnio-
na w Kolegium Miłosierdzia Bożego w Fawley Court (tzw. Folejów) niedale-
ko Oksfordu, uruchomionym 15 stycznia 1954 roku przez ks. Józefa Jarzębow-
skiego. W tym gimnazjum przekazywała młodzieży polskiej wiedzę o  języku 
ojczystym. Uczyła i wychowywała, dając z siebie więcej niż obowiązek nakazu-
je42. Współorganizowała akademie i uroczyste obchody wydarzeń patriotycz-
nych. Koordynowała i nadzorowała próby tańca ludowego i chóru szkolnego, 
szyła stroje uczniom. Podobnie jak ongiś w Meksyku, utrzymywała bliski kon-
takt z młodzieżą, która darzyła ją szacunkiem i zaufaniem. Poświęcała jej wiele 
czasu i – co bardzo ważne – serca. Swoja postawą i zaangażowaniem wspiera-
ła ks. Józefa Jarzębowskiego w rozwiązywaniu złożonych niekiedy problemów, 
wynikających z powikłanych życiorysów rodzinnych uczniów, z powstających 
coraz nowych sytuacji wychowawczych43. Cieszyła się opinią doskonałej opie-
kunki i wychowawczyni44.

40 Z. J. Kraszewski, Z. Orłowska, Miłosierdzie Boże…, s. 131; A. Romejko, Nauczyciele 
i wychowawcy polskiej młodzieży w Wielkiej Brytanii: ks. Stanisław Bełch i ks. Józef Ja-
rzębowski, w: Funkcje i zadania elit w środowiskach polonijnych, red. J. Knopek, To-
ruń, 2006, s. 122–123.

41 AMPP Warszawa, Materiały o Zofii Orłowskiej, C. Tarnawska-Busza, Matka wielu 
dzieci, nlb.

42 Muzeum Licheń Stary, Santa Rosa, sygn. 197/1, H. Lipiński, Wycinek epopei wojen-
nej i powojennej pani Zofii, nlb. Marianie weszli w posiadanie Fawley Court 7 paź-
dziernika 1953 r. Prace porządkowe trwały od 15 października 1953 do 15 stycznia 
1954 r., por.: 20 lat Kolegium Miłosierdzia Bożego Fawley Court. Będziem. 1954–1974 
DMC School 20th Anniversary, [Londyn? 1974?], s. 2.

43 Z. J. Kraszewski, Z. Orłowska, Miłosierdzie Boże…, s. 141.
44 C. Tarnawska-Busza, Kolegium w  Fawley Court. Zbliża się dziesięciolecie, „Dzien-

nik Polski i Dziennik Żołnierza” (dalej: DPiDŻ), 1964, nr 26, s. 3; taż, U marianów 
w Fawley Court, DPiDŻ, 1986, nr 189, s. 4.
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Warto podkreślić, że pozytywny wpływ na atmosferę wychowawczą Kole-
gium Bożego Miłosierdzia wywierał ścisły związek z placówką gen. broni Jó-
zefa Hallera. Szczególnie bliskie były generałowi ideały wychowania młodzieży 
w duchu narodowo-religijnym. Dawał temu wyraz m.in. w okresie blisko trzy-
letniego kierowania Urzędem Oświaty i Spraw Szkolnych w rządzie Władysła-
wa Sikorskiego i w bezpośrednich kontaktach ze środowiskiem Fawley Court. 
Haller wspierał także i upowszechniał harcerskie formy i metody wychowaw-
cze. W gimnazjum organizowano spotkania uczącej się młodzieży z  „błękit-
nym” generałem45.

Znaczne oddziaływanie na gimnazjalistów wywierał prowadzący chór Z. Ge-
del. Wysoki poziom nauczania zawdzięczano m.in. takim nauczycielom, jak: 
S. Bełch (religia), Z. Brzezińska (chemia), E. Gemborek, W. Gorzelak (geografia, 
gimnastyka), S. Kapiszewski (j. angielski), Zofia Orłowska, (j. polski) F. Puczy-
łowski (biologia), W. Resmer (muzyka), A. Scheybal (matematyka), P. Schultz 
(historia, j. polski).

Koncepcja wychowawcza szkoły wynikała z  wyrazistej postawy i  w peł-
ni ukształtowanej myśli pedagogicznej ks. Józefa Jarzębowskiego. Równole-
gle z pasją rozwijania pracy wychowawczej wśród młodzieży, nieustannie gro-
madził dokumenty z przeszłości narodowej kultury i  sztuki oraz przedmioty 
o dużej wartości historycznej. Stanowiły one realne przykłady wielkości pol-
skich dziejów. Były bardzo pomocne w krzewieniu postaw patriotyczno- reli-
gijnych i ducha narodowego wśród uczniów46. Z biegiem czasu pokaźny zbiór 
tych unikatowych eksponatów, dokumentów i  książek zaowocował utworze-
niem muzeum i biblioteki w Fawley Court. Ich opiekunami zostali Anna i Hen-
ryk Lipińscy. Aktualnie te cenne zasoby znajdują się w Muzeum im ks. Józefa 
Jarzębowskiego w Licheniu Starym, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie 
i u ojców marianów w Lublinie oraz Warszawie.

Wielkim przeżyciem dla Zofii Orłowskiej była śmierć ks. Józefa Jarzębow-
skiego 13 września 1964 roku. Uznawana była za jego najbliższą współpracow-
niczkę na terenie Meksyku i Wielkiej Brytanii w dziele wychowywania polskich 
dzieci i młodzieży na obczyźnie. Gdy już zabrakło księdza, przez wiele lat sta-
rała się wcielać w życie postulowane przez niego kierunki pracy wychowawczej. 
W 1986 roku, po  wielu latach niezwykle pożytecznej pracy, przestało istnieć 
z  powodu malejącej liczby uczniów i  braku środków finansowych Kolegium 

45 Z. J. Kraszewski, Z. Orłowska, Miłosierdzie Boże…, s. 147, 148.
46 Tamże, s. 141, 144; 20 lat Kolegium Miłosierdzia Bożego Fawley Court…, s. I.
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Opatrzności Bożej. Wypuściło blisko 3000 absolwentów. Większość spośród 
nich ukończyło uniwersytety na Wyspach Brytyjskich47.

Zamknięcie tej zasłużonej placówki Zofia Orłowska bardzo odczuła. Swo-
ją energię skierowała na  upamiętnienie postaci i  dorobku ks. Józefa Jarzę-
bowskiego. Była główną organizatorką obchodów 25. rocznicy jego śmierci. 
Popularyzowaniu jego pracy i osiągnięć pedagogicznych poświęciła kilka wy-
wiadów i udzielała zainteresowanym licznych informacji. Pod koniec długiego 
życia zajęła się przepisywaniem pamiętników ks. Jarzębowskiego48. W opubli-
kowanej wraz z bp. Zbigniewem Józefem Kraszewskim, cytowanej wielokrot-
nie w niniejszym tekście, książce pt. Miłosierdzie Boże ratunkiem dla świata 
opracowała część drugą pt. Na obczyźnie49. Przedstawiła w niej nie tylko naj-
ważniejsze fakty z życia ks. Józefa, ale ukazała motywy podejmowania przez 
niego istotnych decyzji duszpasterskich i  edukacyjnych, a przede wszystkim 
starała się ukazać stan jego osobowości jako wielkiego kapłana, nauczyciela 
i wychowawcy.

W Fawley Court przyjaźniła się z ks. Antonim Papużyńskim. Żyła w samot-
ności.

Po utracie najbliższej rodziny modlitwa i ciężka praca nad kształceniem cudzych 
dzieci stały się celem jej życia. Miała ogromny dodatni wpływ na młodzież i na mło-
dych adeptów, którzy wstępowali do nowicjatu [ojców marianów]. Wiele potrafiła 
w trudnych sprawach doradzić i uratować kogoś50.

Za ofiarną działalność w  krzewieniu ducha polskości na  obczyźnie i  za-
sługi na polu oświatowo-wychowawczym prezydent RP Edward Raczyński za-
rządzeniem z  3 maja 1983 roku odznaczył Zofię Orłowską wysokim odzna-
czeniem państwowym – Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski51. 
Uroczystość jego wręczenia odbyła się w siedzibie prezydenta RP w Londynie 
na  „zamku”. Jako zasłużona nauczycielka była także laureatką innych medali 

47 I. Wawrzyniak, Ks. Józef Jarzębowski…, s. 31; J. Chwastyk-Kowalczyk, Obraz edukacji 
Polaków na obczyźnie na łamach czasopism emigracyjnych, Kielce, 2014, s. 47.

48 Muzeum Licheń Stary, Santa Rosa, sygn. 197/1, H. Lipiński, Wycinek epopei wojen-
nej i powojennej pani Zofii, nlb.

49 Z. J. Kraszewski, Z. Orłowska, Miłosierdzie Boże…, s. 71–183.
50 C. Tarnawska-Busza, Pożegnanie Zofii Orłowskiej…
51 Muzeum Licheń Stary, Santa Rosa, sygn. 197/1, Pismo B. Wendorffa, szefa Kancelarii 

Cywilnej Prezydenta RP z 19 maja 1983 r. do Z. Orłowskiej w sprawie przyznanego 
odznaczenia, nlb.
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honorowych i wyróżnień o charakterze społecznym, posiadała m.in. Krzyż Pol-
skiej Misji Katolickiej w Londynie (1994), Medal biskupa Władysława Rubina, 
późniejszego kardynała52.

Zofia Orłowska, wyjątkowa postać polskiego szkolnictwa na uchodźstwie, 
zmarła w wieku 90 lat, dzień po swoich imieninach – 16 maja 1995 roku. Zosta-
ła pochowana 23 maja na cmentarzu w Henley pod Londynem. Liturgii pogrze-
bowej przewodniczył abp Szczepan Wesoły. Uczestniczyli w niej licznie przyby-
li księża, a wśród nich o. Czesław Pisiak, prowincjał Zgromadzenia Marianów 
w Wielkiej Brytanii. W pogrzebie wzięli udział przyjaciele, znajomi i uczniowie 
zmarłej. Niektórzy spośród nich zamiast kwiatów przekazali pewne kwoty pie-
niężne na beatyfikację ks. Józefa Jarzębowskiego53. W nekrologu, który zamie-
ścili w  prasie ojcowie i  bracia marianie, jej młodszy brat Kazimierz, rodzina 
w Polsce oraz przyjaciele, napisano o zmarłej:

Zesłanka na Sybir. Najbliższa i wieloletnia współpracownica ojca Józefa Jarzębow-
skiego, marianina w Santa Rosa w Meksyku, Hereford i Kolegium Miłosierdzia Bo-
żego w  Fawley Court. Niezrównany pedagog i  nauczyciel młodzieży polskiej. Od-
znaczona wieloma orderami. Oddana bezgranicznie sprawom Bożym i ojczystym. 
Człowiek Wielkiego serca i charakteru. Powszechnie szanowana i kochana54.
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zOfia OrłOwSka (1905–1995) 
– a teacHer and educatOr in exile

Streszczenie

Zofia Orłowska, a Polish teacher, was deported into the depths of Soviet Union during 
the Second World War. From there she managed to depart to Iran and later to India, 

where she worked with Polish children in a Polish Balachidi-Jamnagar community. Subse-
quently, in 1943, with a group of immigrants, she managed to arrive in Santa Rosa, Mexico 
– the place created for Polish citizens to inhabit during the war. She became a principal of 
an elementary school and later a teacher in a lower comprehensive school. After the com-
munity had been closed on December 31, 1946, she supported Polish expatriates in settling 
in Mexico. In the years between 1947 and 1952 she became the head of the Tlalpan wom-
en and children shelter, built on the outskirts of Mexico city. Her main goal was to pro-
vide decent living conditions for her charges. She became a close associate of father Józef 
Jarzębowski who was, at the time, the priest and educator in Tlalpan and Santa Rosa.

At the end of 1952 Zofia Orłowska moved to the USA, from where she left shortly after to 
the UK. Together with father Jarzębowski she devoted herself to the education of the youth 
in St Stanisław Kostka Boarding School in Lower Bullingham near Hereford in West Eng-
land. In the late 50s she became employed in the Divine Mercy College in Fawley Court 
near London. She would continue her work there until the college was closed in 1986. She 
was remembered as a distinguished teacher and educator, loved by her students. She died 
in Fawley Court in 1995.

Keywords: Zofia Orłowska, Polish teacher, educator, exile, Balachidi-Jamnagar (India), 
Tlalpan and Santa Rosa (Mexico), Lower Bullingham and Fawley Court (Eng-
land)
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W kwietniu 2017 roku ukazała się trzecia książka Mirosława Szcześniaka, 
który dwa lata temu rozpoczął swoją pracę naukową i z wielką satysfak-

cją obserwuję jego rozwój naukowy. Pierwsza książka pod tym samym tytułem 
wyszła w październiku 2015 roku, a  jej nakład został wyczerpany w styczniu 
2017 roku. Wydanie II rozszerzone, składa się ze wstępu i siedmiu rozdziałów, 
w  każdym z  nich wyodrębniono podrozdziały, w  których autor w  umiejętny 
sposób przypomniał narodziny koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi i na 
tym tle pokazał istotę coachingu jako narzędzia wspomagającego rozwój pra-
cowników, zwracając także uwagę na jego etyczną stronę.

Rozdział pierwszy, zatytułowany Istota zarządzania zasobami ludzkimi, pre-
zentuje bardzo ważne zagadnienia związane z  tą dziedziną nauki od pojęcia, 
czym jest zarządzanie zasobami ludzkimi, poprzez specyfikę zarządzania per-
sonelem ludzkim w małej firmie. Nie zabrakło również rozważań na temat tak 
istotny w zarządzaniu, jakim jest motywacja pracowników, komunikacja we-
wnętrzna w organizacji, jakość zasobów ludzkich jako wyznacznik konkuren-
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cyjności przedsiębiorstwa działającego na trudnym i wymagającym rynku czy 
strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi i najczęściej stosowanych metod 
analiz strategicznych w małych podmiotach gospodarczych. Autor słusznie za-
uważa: O sukcesach organizacji i jej porażkach decydują zawsze jej ludzie. Jeżeli 
ludzie są dobrzy, to i firma jest niejako skazana na sukces. Jeżeli ludzie są słabi, to 
nie pomogą ani nowoczesne technologie, ani duże pieniądze, to tylko kwestia cza-
su, kiedy firma ta zbankrutuje.

Rozdział drugi, pt. Rozwój kompetencyjny i  osobisty pracowników, w  któ-
rym czytelnik znajdzie odpowiedzi na temat metod i identyfikacji potrzeb roz-
wojowych i  luk kompetencyjnych u pracowników, dowie się, czym jest men-
toring, oraz jak skutecznie zarządzać karierą zawodową swoich podwładnych. 
Menedżer zrządzający, który nie będzie dbał o rozwój zawodowy pracownika, 
spowoduje frustrację kadr, pogorszenie wizerunku przedsiębiorstwa na rynku 
i obniżenie jego poziomu konkurencyjności, a co najgorsze – jak pisze autor: 
W polskich realiach jest to często powodem migracji zarobkowej młodych, ambit-
nych i posiadających wysokie aspiracje pracowników, którzy szukają możliwości 
samorealizacji w innych krajach.

Rozdział trzeci, Coaching jako styl zarzadzania, pozwoli zrozumieć czytel-
nikowi, że coaching jest procesem interaktywnym, który pomaga pojedynczym 
osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszenia efek-
tów działania. Coach, jak spowiednik, przede wszystkim słucha i wie, jaką po-
kutę zadać, żeby człowiek był lepszy. Wychodzi z  założenia, że człowiek jest 
dobry, z  natury kreatywny i  pełen pomysłów. Jego zadaniem jest wydobycie 
tych umiejętności, zasobów i kreatywności dla dobra pracownika i organizacji. 
Trudno nie zacytować i tu autora, który trafnie zauważa, że efektywny proces co-
achingu powinien obejmować kilka perspektyw. Perspektywa duchowa odnosi się 
do znaczenia ludzkiego życia i poczucia danej osoby ze wszechświatem. Perspek-
tywa kulturowa uwrażliwia na różnorodność w celu pobudzenia kreatywności.

Rozdział czwarty, Efektywność procesu coachingu na podstawie badań wła-
snych, to rozważania autora nad celowością stosowania coachingu w przedsię-
biorstwie, poparte badaniami naukowymi, przeprowadzonymi wśród 50 osób, 
zatrudnionych zarówno w firmach angielskich, jak i polskich w hrabstwie Lan-
cashire w Wielkiej Brytanii, którzy mieli do czynienia z procesem coachingu. 
Badania potwierdziły przypuszczenia autora, że coaching wpływa na  wzrost 
kompetencji zawodowych pracowników oraz na  ich ścieżkę rozwoju kariery 
zawodowej. Jest więc sztuką, która w wymiarze organizacji w większym zakre-
sie pozwala wykorzystać zdolność i potrzebę uczenia się pracowników w celu 
znacznego podniesienia efektywności działania.

Bolesław Rafał Kuc
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Z rozdziału piątego, o nazwie Etyka zawodowa coacha, czytelnik jasno i wy-
raźnie wyciągnie wnioski, że postepowanie etyczne nie dotyczy tylko samego 
coacha, ale każdego z  nas. Etyka zawodowa jest zestawem norm moralnych, 
które obowiązują przedstawicieli danej grupy zawodowej. Jest nierozerwalnie 
związana ze sprawami dotyczącymi moralności. Pojęcie etyki będzie nabierać 
sensu, kiedy będą przestrzegane zasady moralne, którymi można się posługi-
wać jako czymś, co zapewni nam idealne zakończenie, krótko mówiąc – sukces.

Rozdział szósty, zatytułowany Zarządzanie zasobami ludzkimi w domu spo-
kojnej starości w Huddersfield w Wielkiej Brytanii, to opis sprawnie działającej 
organizacji charytatywnej, prowadzonej przez zgromadzenie księży Towarzy-
stwa Chrystusowego, którego misją i posłannictwem jest szeroko rozumiana 
troska o polskich emigrantów, mieszkających niemal w każdym zakątku ziem-
skiego globu. W tym przypadku chodzi tu o  opiekę rezydencjalną nad oso-
bami, którym los zgotował przeżycie ostatnich lat pogodnej jesieni z daleka 
od ojczystej ziemi – Polski. Ta piękna idea, oparta na chrześcijańskiej zasadzie 
„kochaj bliźniego swego jak siebie samego”, jest bez wątpienia godna do naśla-
dowania.

mIROSŁAW SZCZEśNIAK, WYZWANIA ETYCZNE COACHA…
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Rozdział siódmy, pt. Kierunki usprawnień w zarządzaniu zasobami ludzkimi 
w domu opieki Jasna Góra w Huddersfield, ma za zadanie pokazać kadrze zarzą-
dzającej tą instytucją, co należy usprawnić, aby bardzo dobra reputacja, jaką or-
ganizacja posiada na lokalnym rynku, była jeszcze lepsza.

Książkę wieńczy Zakończenie i imponująca Bibliografia – 212 pozycji zwar-
tych zarówno polskich, jak i angielskich.

Do jakiego kręgu czytelników jest adresowana ta książka? Zdecydowanie 
do tych, którzy interesują się zagadnieniami zarządzania, do menedżerów za-
rządzających organizacją oraz studentów zarządzania na poziomie studiów li-
cencjackich, magisterskich i podyplomowych. Trafnie zostały dobrane ilustru-
jące teoretyczne założenia – przykłady empiryczne. Książka, Wyzwania etyczne 
coacha w zarządzaniu zasobami ludzkimi jest wyjątkową pozycją na polskim 
rynku wydawniczym, łączącą doskonałą znajomość teorii z  głęboką refleksją 
nad praktyką zarządzania.

Bolesław Rafał Kuc
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Problematyka demokracji bezpośredniej ze  szczególnym uwzględnieniem 
zarówno jej zalet, jak i wad niezbyt często jest przedmiotem analiz nauko-

wych. Dlatego też z zainteresowaniem należy odnotować próbę analizy feno-
menu demokracji bezpośredniej w Szwajcarii, podjętą przez Mirosława Matyję. 
Autor podejmował już zresztą takie próby w kilku wcześniejszych publikacjach, 
np.: M. Matyja, Granice szwajcarskiej demokracji bezpośredniej, Poligraf, Brze-
zia Łąka, 2014.

Tytuł monografii jest niezwykle intrygujący, bowiem w świetle obiegowych 
poglądów demokracja szwajcarska jest postrzegana niemal za wzorcowe osią-
gnięcie ludzkości w zakresie konstrukcji i funkcjonowania form ustrojowych. 
Tymczasem Mirosław Matyja zwraca uwagę na  jej określone dysfunkcje. Re-
cenzowana monografia rzuca więc nowe światło na instytucje, mechanizmy po-
lityczne i procesy decyzyjne, zachodzące w szwajcarskim systemie politycznym. 
Jak bowiem zauważył Autor monografii, specyficzną cechą systemu demokracji 
bezpośredniej w Szwajcarii, opartego na federalizmie i systemie parlamentar-
no-komitetowym, jest występowanie pewnych cech dysfunkcjonalnych, które 
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wpływają hamująco i blokująco na rozwój gospodarczy i społeczno-polityczny 
tego alpejskiego kraju.

Monografia zawiera cztery rozdziały tematyczne, opatrzone wstępem, za-
kończeniem, bibliografią oraz aneksami.

W rozdziale pierwszym, poświęconym istocie demokracji, Autor dokonu-
je interesującego i względnie pełnego przeglądu stanowisk definicyjnych oraz 
koncepcji demokracji, trafnie wskazując na najważniejsze jej cechy w ujęciu hi-
storycznym (choć unika odniesień do wzorców antycznych) i współczesnym. 
Mirosław Matyja dokonuje tu również typologizacji systemów rządów wystę-
pujących w  systemach demokratycznych. Autor dostrzega funkcjonowanie 
systemu parlamentarnego, prezydenckiego i mieszanego (prezydencko-parla-
mentarnego), zwraca uwagę na  występujące w  państwach demokratycznych 
instytucje demokracji bezpośredniej (m.in. referendum, weto ludowe, inicja-
tywa ludowa, zgromadzenie ludowe, recall). Interesującym elementem rozwa-
żań zawartych w podrozdziale 1.5. jest problem dysfunkcjonalność rozwiązań 
ustrojowych w  systemach demokratycznych. Autor w  kompetentny sposób 
przedstawia rozwiązania prawno-ustrojowe, które wpisują się w zjawiska dys-
funkcjonalności, analizując kolejne systemy rządów.

W rozdziale drugim Mirosław Matyja zawarł rozwiązania o  genezie de-
mokracji szwajcarskiej na tle uwarunkowań historycznych, socjopolitycznych 
i  instytucjonalnych systemu politycznego tego państwa. Omówił założenia 
i funkcjonowanie szwajcarskiego systemu federalnego oraz przedstawił system 
partyjny i tzw. formułę magiczną, a także główne instytucje ustrojowe. Strona 
deskryptywna i analityczna zawarta w tej części pracy była niezbędna do wery-
fikacji tezy postawionej w tytule monografii.

Mirosław Matyja zwraca uwagę, że każdy kanton ma własną konstytucję, rząd 
i parlament, a prawo kantonalne musi być zgodne z prawem ogólnokrajowym. 
Autor zauważył, że od 1848 roku prawa federalne wciąż rosną, a kompetencje 
kantonów maleją, co budzi niepokój w społeczeństwie szwajcarskim. Zgodnie 
bowiem z doktryną i  tradycją polityczną Szwajcarii, jak najwięcej zadań poli-
tycznych powinno być realizowanych przez instytucje najniższego szczebla.

Ważnym obszarem dociekań Autora jest problem wielojęzyczności oraz 
pluralizmu religijnego mieszkańców Szwajcarii. Okazuje się, że 63,5% popu-
lacji posługuje się językiem niemieckim, 22,5% francuskim, 8,1% włoskim 
i ok. 0,5% retoromańskim. Autor rozprawy przytacza interesujące dane doty-
czące podziałów językowych i badań świadomości politycznej wśród populacji 
niemieckojęzycznej. Z danych wynika, że 53% populacji identyfikuje się z na-
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rodem szwajcarskim, 31% z kantonami i  jedynie 16% przyznawało się do  lo-
jalności etnicznej. Również podziały religijne mają, zdaniem Autora, wpływ 
na potencjalne konflikty quasi-polityczne oraz wewnętrzną i zewnętrzną poli-
tykę Szwajcarii. Te aspekty Autor dodatkowo przedstawił w formie kolorowych 
map, co dodatkowo wzmocniło czytelność wywodów (s. 61–62).

Autor – pisząc o  trzech płaszczyznach systemu szwajcarskiego: federacji, 
kantonach i  gminach oraz powiązaniach językowych, ekonomicznych i  kul-
turowych współczesnej Szwajcarii – umiejętnie pokazał meandry demokracji 
bezpośredniej tego kraju. Godny uwagi jest podrozdział 2.4 dotyczący syste-
mu partyjnego i tzw. formuły magicznej w Szwajcarii. Mirosław Matyja zwrócił 
uwagę na specyficzne relacje pomiędzy relewantnymi partiami politycznymi. 
Okazuje się, że również system partyjny może mieć wpływ na funkcjonalność 
i  dysfunkcjonalność demokracji bezpośredniej tego kraju. Partie polityczne 
(nawet te o mniejszym potencjale politycznym) mogą kształtować opinie oby-
wateli w sprawach referendalnych. Warto też zaakcentować, że cechą szwajcar-
skiego systemu politycznego jest współpraca kooperatywna partii politycznych, 
a powoływane rządy są wielopartyjne, a nie koalicyjne (s. 78). Cechy systemu 
partyjnego Mirosław Matyja przedstawił w tabeli nr 3. Wskazana byłaby jednak 
szersza charakterystyka przedstawionych parametrów (m.in. indeksów efek-
tywnej liczby partii politycznych, indeksu fragmentaryzacji, indeksu agregacji) 
w konsekwencji poszczególnych elekcji parlamentarnych.

Za wartościowy uważam podrozdział 2.5 dotyczący głównych instytu-
cji ustrojowych, który wnosi istotną porcję nowej wiedzy na  temat instytucji 
i mechanizmów ich funkcjonowania w Konfederacji Szwajcarskiej. Analiza jest 
oparta na literaturze niemieckojęzycznej i aktach prawnych (rozporządzeniach 
dotyczących organizacji różnych departamentów oraz ustawy federalnej o or-
ganizacji rządu i administracji).

Rozdział trzeci zwraca szczegółową uwagę na ewolucję szwajcarskiej demo-
kracji bezpośredniej. Autor przeprowadził więc analizę instytucji i  procedur 
obowiązujących w tej demokracji oraz przedstawił doświadczenia Konfedera-
cji w tym zakresie. Ukazał również debatę toczącą się wokół funkcjonalności 
i dysfunkcjonalności tego modelu demokracji. Przedmiotem analizy jest szwaj-
carska praktyka polityczna, związana z wykorzystywaniem instytucji referen-
dum, inicjatywy ludowej, wiecu ludowego, konsultacji ludowej i sporadycznie 
odbywanych zgromadzeń ludowych. To ostatnie rozwiązanie występuje tylko 
w dwóch kantonach – Garus i Appenzell-Innerhoden oraz w nieco odmiennej 
formie jako lokalne zgromadzenie w większości gmin federacji w ok. 80%.

mIROSŁAW mATYjA, DYSFUNKCjONALNOść…
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W świetle ustaleń Mirosława Matyi, demokracja bezpośrednia realizowana 
za pomocą tak różnorodnych instrumentów ma swoje mankamenty. Autor mo-
nografii pokazuje, że średnia frekwencja uprawnionych do głosowania nie jest 
wysoka (ok. 40%), czyli w głosowaniach bierze udział niemal 2 mln obywateli, 
co stanowi zaledwie czwartą część populacji. Aby zatem przyjąć jakąś kwestię 
pod głosowanie w referendum, musi ją poprzeć ponad 1 mln obywateli, czyli 
12–13% osób.

Autor przenikliwie i wielowątkowo opisał meandry demokracji bezpośred-
niej. Zasygnalizował problem identyfikacji poglądów głosujących z pozostałą 
bierną wyborczo, częścią społeczeństwa. Kontekst rozważań w aspekcie relacji 
postaw mniejszość-większość jest ważnym elementem w  tej części rozprawy. 
Można zgodzić się z konkluzją Autora, że mimo małego odsetka głosujących 
i zarzutu dyktatury większości, będącej w istocie mniejszością, to dalej naród, 
a nie poszczególne organy władzy są głównym podmiotem nadającym kształt 
ustawodawstwu Konfederacji Szwajcarskiej.

Zaletą tego rozdziału jest ukazanie zalet i wad demokracji bezpośredniej. 
Jakkolwiek niektóre tezy mogą spotkać się z różnymi ocenami politycznymi, 
to na łamach recenzowanej książki są rzetelnie udokumentowane. Autor m.in. 
dowodzi, że cechą referendów w Szwajcarii jest ich hamujący charakter i blo-
kowanie decyzji organów władz. Z drugiej strony, należy zgodzić się z  tezą 
Autora, że demokracja bezpośrednia hamuje napięcia międzykulturowe i et-
niczne oraz dopasowuje działalność państwa do różnic międzyregionalnych. 
Analizując pozytywy i negatywy demokracji bezpośredniej, Autor wskazał też 
na koszty, jakie musi ponosić każdy kanton, który ma własny rząd, administra-
cję, uregulowania sądownicze, uczelnie wyższe. Mankamentem jest np. brak 
odpowiedzialności rządu, którego nie można odwołać, nawet gdy źle pracuje 
(s. 116). W tym kontekście rys. 6, który miał ukazać główne pola wyboru i wy-
zwań stojących przed gremiami decydującymi o kształcie polityki szwajcarskiej 
należałoby poddać nieco bardziej wnikliwej interpretacji (s. 117). W podsu-
mowaniu zostały zawarte najważniejsze cechy dysfunkcjonalności, przy czym 
problem ten został szerzej omówiony na wybranych przykładach w ostatnim, 
czwartym rozdziale.

W rozdziale tym znajdują się przykłady dysfunkcjonalności referendów 
przeprowadzanych w  Szwajcarii. Spośród wielu możliwych przypadków dys-
funkcjonalności szwajcarskiej demokracji bezpośredniej Mirosław Matyja wy-
brał kwestie dość różnorodne, dotyczące problematyki politycznej, gospodar-
czej czy kulturowej. Autor m.in. omówił referendum dotyczące przystąpienia 
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Szwajcarii do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz referenda na temat 
mniejszości muzułmańskiej w Szwajcarii, w tym uznania tej nacji za mniejszość 
religijną, wyrównania statusu prawnego religijnej mniejszości muzułmańskiej 
czy przeciwko budowie minaretów jako symbolu islamizacji Szwajcarii i Euro-
py Zachodniej. Autor szczegółowo przeanalizował kwestię islamską w aspekcie 
prawa obowiązującego w tej alpejskiej republice. Jego zdaniem, konserwatyzm 
mieszkańców Szwajcarii i niedostateczny lobbing mniejszości muzułmańskiej 
będą przeszkodą w  zaakceptowaniu nowych ustaw, dotyczących przywilejów 
dla tej mniejszości. Wydaje się jednak, że Autor nie docenia potencjału społecz-
ności muzułmańskiej w zakresie promowania swoich postulatów.

Mirosław Matyja wykazał, że postawy mieszkańców Szwajcarii często zale-
żą od przedmiotu sporu, czasu i okoliczności, a bieżące wydarzenia polityczne 
i akty terroryzmu mogą nadal mieć wypływ na tę kwestię.

W podrozdziale 4.3. zostały omówione inicjatywy dotyczące Lex USA oraz 
referendum dotyczącego przystąpienia Szwajcarii do  systemu Breton Woods. 
Należy z uznaniem podkreślić, że aspekt finansowo-ekonomiczny niezbyt czę-
sto pojawia się w  rozprawach politologicznych. Zdaniem Mirosława Matyi, 
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otwarcie rynku kapitałowego dla Banku Światowego i przystąpienie Szwajca-
rii do Międzynarodowego Funduszu Walutowego przyniosło głównie korzyści 
systemowi bankowemu w Szwajcarii.

Ostatni podrozdział jest poświęcony analizie długoletniego procesu wpro-
wadzenia praw wyborczych dla kobiet. Autor m.in. zwrócił uwagę na wyniki 
referendum federalnego w tej sprawie z roku 1971. Jego zdaniem, mechanizmy 
szwajcarskiego systemu politycznego spowodowały, że Szwajcarki jako ostatnie 
w Europie uzyskały prawa wyborcze na niższym szczeblu administracji pań-
stwa.

Przedstawione przykłady potwierdzają tezę, że niektóre rozstrzygnięcia z za-
stosowaniem instrumentów demokracji bezpośredniej mają charakter dysfunk-
cjonalny i wpływają negatywnie na politykę społeczno-polityczną, gospodar-
czą i  kulturową w  Szwajcarii. Natomiast długotrwały proces wprowadzania 
praw wyborczych dla kobiet należy uznać za blokadę na drodze wprowadza-
nia zmian politycznych zbieżnych z kierunkiem rozwoju państw demokratycz-
nych. Potwierdza to tezę, że bezpośrednie formy rządzenia są powolne i uciąż-
liwe – przede wszystkim dla instytucji parlamentu i rządu, odpowiedzialnych 
za wprowadzanie w życie decyzji podjętych w ramach referendów.

W zakończeniu Mirosław Matyja dokonał podsumowania badań i przedsta-
wił synoptyczne wnioski, mające na celu weryfikację sformułowanej i udowod-
nionej w pracy tezy o dysfunkcjonalności szwajcarskiego systemu demokracji 
bezpośredniej. Zdaniem Autora, aby życie publiczne w Szwajcarii uległo zmia-
nie, to aktywność obywatelska powinna koncentrować się na poziomie naro-
dowym i ponadnarodowym, a nie tylko lokalnym. Mirosław Matyja przedsta-
wił wnioski utylitarne, które mogą służyć bieżącej praktyce politycznej. Szerszy 
wymiar i znaczenie mają uwagi dotyczące roli partii politycznych, które – zda-
niem tego Autora – są źródłem zjawisk dysfunkcjonalnych, np. korupcyjnych, 
a sposób i procedura powoływania wysokich urzędników (nie zawsze kompe-
tentnych) jest skutkiem nieformalnych układów.

Konkludując swoje rozważania, Autor podkreśla, że dysfunkcjonalne ce-
chy szwajcarskiego systemu demokracji bezpośredniej hamują, a nawet blokują 
efektywność procesu decyzyjnego, tym samym wpływają negatywnie na niektó-
re aspekty polityczne, ekonomiczne i społeczne, jednak nie stanowią zagrożenia 
dla funkcjonowania całości systemu. Powyższe, jak i inne negatywne aspekty 
demokracji bezpośredniej mogą więc skłaniać do podnoszenia wątpliwości 
wobec takiego mechanizmu realizacji zasady suwerenności narodu.

Wojciech Sokół
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Polemizując z  tezą o  dysfunkcjonalności omawianych rozwiązań, nale-
ży jednak również podkreślić znaczenie modelu demokracji partycypacyjnej 
w życiu społeczno-politycznym Szwajcarii. Demokracja bezpośrednia wycho-
wuje obywateli, kształtuje ich odpowiedzialność i zdolność do współdziałania, 
a  co najważniejsze – pogłębia kompetencje obywatelskie i  sprawia, że głosu-
ją oni oraz działają racjonalnie. Argument ten wydaje się tym bardziej ważki 
ze względu na wielkie zagrożenie demokracji, jakim jest rozbicie więzi społecz-
nych i pasywność obywateli. Formy oddolnego sterowania państwem tym bar-
dziej powinny być zagwarantowane, że stanowią równocześnie sposób kontroli 
władz centralnych. Demokracja bezpośrednia ma zaspokajać nie tylko interesy 
polityczne systemu, ale również ważne psychologiczne potrzeby obywatelskie, 
do których należy zakorzenienie, przynależność do grupy i jej integracja, po-
czucie wspólnej więzi i solidarności.

Należy zgodzić się również ze stwierdzeniem, że częste przeprowadzanie re-
ferendum zwiększa kontrolę społeczną w procesie politycznym i jakość tworzo-
nego w ten sposób prawa. Z kolei spadek liczby obywateli Szwajcarii w głosowa-
niach powszechnych wynika z ich zmęczenia częstotliwością przeprowadzania 
referendów. Konstytucyjna pozycja tego instrumentu jest w Szwajcarii jednak 
nie do podważenia. Już sama ewentualność sięgnięcia po referendum skutkuje 
uwzględnieniem interesów całej federacji. Instrumenty demokracji bezpośred-
niej – szczególnie referendum – mają więc charakter stabilizujący państwo oraz 
gwarantują utrzymanie porządku prawnego i akceptację państwa prawa. Jeżeli 
bowiem lud, który jest źródłem władzy w demokracji, opowie się choćby w re-
ferendum „za” lub „przeciw”, fakt ten nie może być lekceważony przez polity-
ków, niezależnie od mocy wiążącej tego rozstrzygnięcia z formalnego punktu 
widzenia.

Recenzowaną pracę wieńczą dwa aneksy, zawierające konstytucję federalną 
Konfederacji Szwajcarskiej oraz podstawy prawne Europejskiego Obszaru Go-
spodarczego. Dokumenty te dają możliwość konfrontacji ram prawnych demo-
kracji szwajcarskiej z analizowanym wymiarem praktycznym.

Niewątpliwie warto sięgnąć po omawianą monografię, tym bardziej, że jest 
oparta na poprawnie sformułowanej koncepcji, bogatym materiale empirycz-
nym oraz właściwych rozwiązaniach metodologicznych.

mIROSŁAW mATYjA, DYSFUNKCjONALNOść…
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Presented in English through a wide range of articles by (mostly) Polish his-
torians, the book is an important contribution to our understanding of the 

Polish government in exile. It will also be interesting to all those who want to 
reflect on the nature of the state and on the notion, most recently examined by 
the English historian Quentin Skinner, that the state is something intangible, 
something you cannot touch, that its power and existence is expressed through 
language and tradition. The immediate focus of most of the articles is on the 
leaders of the Polish government in exile, on the men (and they were all men) 
who saw their mission as the preservation of an independent, sovereign Polish 
state. It was a mission whose progress was relentlessly downward: the catastro-
phe in 1939 followed by Katyn, Tehran, the Warsaw uprising, Yalta and then the 
communist takeover of Poland. When its former Western Allies withdrew their 
recognition in July 1945, the Polish government in exile seemed doomed: it be-
came a government of mere protest, a guardian of the idea and the „insignia” 
of an independent pre-war Polish Republic. It started to look irrelevant, a rel-
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ic soon to be forgotten. But then came 1989 and the impossible miracle which 
these elder statesmen, and now elderly gentlemen, waited for, finally happened: 
communism fell, Poland became an independent state and in 1990 the insignia 
of the Republic were returned to Poland, where they came to symbolise histori-
cal continuity, legitimacy, a Poland that jeszcze nie zginęła („has not yet been 
lost”). The London-based government in exile acquired significance, its mission 
had a point and in 1990 its work was done.

The articles in this collection help us understand the importance of statehood 
and the difficult questions of nationalism, ethnic homogeneity and dominant 
traditions. Some of the articles in the book are scholarly, others offer fascinat-
ing reminiscences of people who seemed for years to be attached to a hopeless 
cause. All of them offer insights into an important strand of European history.

It is worth noting some of the key themes which run through this collec-
tion of articles. First of all, there is the obvious and fundamental significance of 
the fall of communism; as Michael Fleming puts it in his Introduction (p. XVIII), 
we need to consider how the breakthrough of 1989 and the unexpected collapse of 
communism transforms our understanding of the leaders of the Government in Ex-
ile. It may be argued that it was not our understanding of them that was changed 
in 1989, it was their role and historical significance that was transformed by the 
collapse of communism. Fleming is emphatically correct to note that this col-
lapse was „unexpected”; we might add that in the years before 1989 it was al-
most universally accepted in Poland, and elsewhere, that communism would last 
throughout one’s lifetime and beyond, that any independent Polish attempt to 
overthrow it would be crushed with Soviet tanks. It was widely believed that the 
ultimate end of communism – however welcome – could only be the outcome 
of a war between the two nuclear superpowers, a war which, yet again, might be 
waged on Polish soil. In those circumstances the gentlemen who kept the small 
flame of independent Polish statehood burning in London seemed distant to the 
shipyard workers in Gdańsk in 1980. As Wiesław Jan Wysocki reminds us in his 
article on Ryszard Kaczorowski, it is not insignificant that those striking in August 
1980 in the shipyards, especially that of Gdańsk, had no awareness of the function-
ing of the Polish Government in Exile in London (p. 187).

Everything changed in 1989 with the collapse of communism, the transfor-
mation of the Polish state and the urgent need to provide it with the legitimacy, 
authority and continuity based on historical roots. It was critically important 
that after 1989 the newly sovereign Polish state did not emerge from nowhere, 
it was re-established and re-born; it was never destroyed, it was kept alive by the 
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ageing Polish elder statesmen of the Polish government exiled in London since 
1940. Their patriotism had never been in doubt but for many years it seemed to 
many that the state, whose government they claimed to represent, was a mere 
fantasy. The importance of their wartime credentials was never questioned but 
as they grew older and passed away it was not clear who could take their place 
and by what right they might take it. It seems that 1989 came just in time.

When Ryszard Kaczorowski, the last Polish President in exile, transferred 
the insignia of Polish statehood to President Lech Wałęsa in Warsaw on 22 De-
cember 1990, he seemed to have made the fantasy real. He and his colleagues in 
the Polish government in exile could now be seen as the guardians of sovereign 
Polish statehood, which was nearly destroyed during the war but which they 
kept alive for decades and brought back to Poland in 1990. The act was more 
than merely „symbolic” or „legalistic”, Wysocki makes an interesting reference 
(p. 189) to Wojciech Ziembiński, a journalist, life-long dissident and one of the 
initiators of the idea of handing over the insignia: it would mean that the Third 
Republic – established after the fall of communism – would be officially declared 
as the continuation of the Second, maintaining political, legal and moral author-
ity. It would have historical roots, there would be no question of its legitimacy 
and no doubt about the source of its authority. This, in turn, raises another set 
of questions about the nature of statehood.

The notion that Polish statehood was kept alive by the government in ex-
ile has much, if not everything, to do with the 1935 constitution of the Polish 
Second Republic, which defined the institutional structure and the offices of 
the head of state and of the government. It specified an emergency procedure 
through which the office of the head of state could be legitimately transferred as 
well as the legal mechanism, enacted in September 1939 just after the outbreak 
of the war, which ensured the continuity of the Polish state. It is this 1935 con-
stitutional measure which made the transfer legitimate and, in broad terms, en-
sured that the authority of the Polish state was vested in the offices and institu-
tions of the exiled Polish government. The return of the insignia of the Second 
Republic in 1990 is significant because it can be viewed as one enacted under 
the authority of the 1935 constitution, the last one drafted by a sovereign Pol-
ish state, and finally as a constitutional act which guaranteed the continuity of 
the Polish State through a transfer of the symbols of statehood from the Sec-
ond to the Third Polish Republic. It is important to note that in 1990 the insti-
tutions of the Polish state were still defined through the Stalinist constitution of 
22 July 1952, which was, as Arkady Rzegocki reminds us, imposed by a foreign 
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power and thus illegitimate. This created an interesting constitutional conun-
drum: President Wałęsa, whose presidential office at the time was one defined 
by this „Stalinist” constitution, but who was the first president of Poland to be 
elected by popular vote (p. 204), received the symbols of power from Kaczorowski 
who was the constitutionally legitimate president. To Rzegocki, this was a small 
concession to the principle of legalism and, one may add, an obvious use of com-
mon sense. But the reference to the „Stalinist” constitution has a deeper mean-
ing here. Rzegocki states that unfortunately, there was no restoration of the pre-
war state… despite the fact that updating the 1935 constitution would have been 
far easier than making copious amendments of the Stalinist one of 22 July 1952 
(p. 204). There is a vague suggestion here that in the years following 1989 the 
people bringing in reforms and creating the new, sovereign Polish state chose 
to act within and perhaps make use of the old communist structures. They did 
not have to; abandoning the Stalinist constitution and restoring the legitimate 
one framed by a sovereign Polish state in 1935 would not have been difficult. 
Why then did they not do it? Rzegocki’s answer is indirect, he refers to the tradi-
tions, institutions and the talented Polish émigrés who were overlooked by the 
new post-communist authorities, a missed opportunity which could have signifi-
cantly bolstered the rebirth of the state. This was particularly evident in the dip-
lomatic field, how differently would Polish diplomacy have presented itself had its 
mainstay consisted of people who had no skeletons in their closets (p. 205). There 
is a strong hint, but no more than a hint, of an answer to why the Stalinist con-
stitution was left fundamentally unchanged: the people in power at the time had 
„skeletons in their closets”. They were the communists, now the post-commu-
nists, adapting to the new reality, making sure that the power and influence they 
had before 1989 was adjusted and retained.

It is interesting that Arkady Rzegocki, in what is perhaps one of the most en-
gaging articles of the collection, does not mention the 1997 constitution which 
was obviously drafted, passed and implemented by a sovereign Polish govern-
ment and accepted by the Polish electorate in a referendum. It must be noted, 
however, that only 52% voted in favour of it in that referendum. This suggests 
that there was a  significant degree of dissatisfaction with the way the „post-
communist” elite was framing the new Polish state. Rzegocki raises a question 
which might provide an explanation for the source of this dissatisfaction: per-
haps this elite was not fully committed to serving the Polish State and [did not 
view] Polishness as an indisputable value? (p. 206). Was the 1997 constitution 
and the kind of Polish state it framed in some ways fundamentally faulty, did 
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it fail to link up with the one framed by the previous Polish Republic in 1935 
brought to Warsaw by President Kaczorowski in December 1990?

The articles in the collection are based on a conference held in London in 
2011 and therefore there is no reference here to the constitutional changes im-
plemented in Poland since late 2015. Some may regard these changes as an im-
provement to the 1997 constitution, as an implementation of the sovereign will 
of the Polish people, as expressed through their elected representatives. Others 
may see it as a constitutional crisis in which the separation of powers is abol-
ished and all state institutions are placed under the control of the political party 
in power, as they were in People’s Poland. In both cases the constitution is clear-
ly regarded as being of fundamental importance, it defines the institutions and 
the power of the state. The ability to draft and change it, especially in the Polish 
context, is what makes a nation sovereign. The people who formed the Polish 
government in exile spent decades in what seemed like a hopeless task of safe-
guarding the constitutional instruments of a sovereign Polish state in London. 
Their authority to do this was defined by the 1935 constitution. After the fall of 
communism in 1989 they brought the insignia of the state back to a sovereign 
Poland and transferred them to the elected Polish president. Their mission was 
completed.

We may assume that after the fall of communism they hoped that the Pol-
ish state would emerge with a constitution that guaranteed democratic institu-
tions, the rule of law, a free press and clearly-defined limits to state power. That 
hope lives on.
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Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie (Zakład Badań na Emigra-
cją Polską w Wielkiej Brytanii oraz Zakład Współczesnej Kultury Literac-

kiej i Artystycznej) od 2013 roku realizuje projekt badawczy, mający na celu 
opisanie działalności fundacji charytatywnych wspierających rozwój najsze-
rzej pojętej kultury (w ujęciu Kroebera), a więc i nauki polskiej poza krajem. 
Pokłosiem spotkań naukowych jest publikacja wydana przez PUNO Press 
w Londynie w 2016 pt. The Hanna & Zdzislaw Broncel Charitable Trust – fun-
datorzy, powiernicy, beneficjenci, pod redakcją Haliny Taborskiej i  Ewy Le-
wandowskiej-Tarasiuk. Jak podaje mecenas Irma Pietroń, pomagająca założyć 
Fundację, Fundusz „The Hanna & Zdzislaw Broncel Charitable Trust” powstał 
w 2003 roku, został zarejestrowany przez Charity Commission w Wielkiej Bry-
tanii 1 maja 2004 roku (nr 1103737). Fundusz jest inwestowany i będzie funk-
cjonował przez 15 lat po śmierci Fundatorki (26 sierpnia 2004 r. ), po czym 
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zgodnie z testamentem, pozostałe fundusze zostaną przekazane trzem polskim 
organizacjom charytatywnym.

Publikacja składa się z trzech części. Pierwsza z nich zawiera dwa teksty au-
torstwa Irmy Pietroń i Joanny Pyłat informujące o powstaniu fundacji i doto-
wanych przez nią projektach. Były to przedsięwzięcia naukowe (wsparcie publi-
kacji książek), edukacyjne (stypendia) i kulturalne (teatr, wystawy,).

Na część drugą złożyły się wspomnienia o fundatorach. Doktorantka PUNO 
Magdalena Górka przedstawiła sylwetkę Hanny Broncel, nauczycielki, żyjącej 
w pamięci byłych uczennic, przyjaciół i rodziny. Wojciech Klas i Jerzy Tuszew-
ski odtworzyli biografię współpracującego z  większością polskich czasopism 
emigracyjnych dziennikarza, w tym portret radiowy, poety Zdzisława Bronc-
la. Był człowiekiem wielu zainteresowań: od filmu, teatru, opery, muzyki, pa-
miętnikarstwa do uprawiania bieżącej publicystyki. Ten wielki erudyta używał 
pseudonimu Żeglarz, podpisywał się także (b), Z.B., Poeta. Ale przede wszyst-
kim był totalnym twórcą radiowym (s. 43). W 1952 roku związał się z Rozgło-
śnią Polską Radia Wolna Europa, potem z Sekcją Polską BBC (1952–1971 i na-
stępnie w charakterze relief, czyli na zastępstwach). Broncel prowadził w radiu 
„Przegląd Kulturalny”, pisał i reżyserował słuchowiska (s. 36), także dokumen-
talne (s. 51). Integralną częścią tego artykułu jest wywiad Jerzego Tuszewskiego 
ze Zdzisławem Bronclem przeprowadzony w sierpniu 1974 roku.

Własne drogi radiowca Zdzisława Broncla zaprezentował jego współpra-
cownik w  Sekcji Polskiej BBC, redaktor bieżących programów informacyj-
nych oraz reżyser i twórca wielu radiowych programów specjalnych – Wojciech 
Płazak. Przybliża postać Broncla jako redaktora cotygodniowego „Przeglą-
du nowości filmowych”, autora recenzji teatralnych, filmowych i muzycznych 
w  „Przeglądzie kulturalnym”, „Magazynie kulturalnym” oraz audycji „Twór-
czość, twórca, tworzywo”. Broncel przeprowadzał wywiady ze znanymi artysta-
mi, przykładowo z Arturem Rubinsteinem, Krystianem Zimermanem czy An-
drzejem Panufnikiem. Nie lubił zajmować się bieżącą polityką, dystansował się 
od sportu, ale także od współpracowników, ponieważ najchętniej w Sekcji BBC 
spędzał czas w pokoju zwanym „odludziem” – dzięki czemu stał się obiektem 
wielu anegdot.

Regina Wasiak-Taylor prześledziła Krytykę literacką i  artystyczną Zdzisła-
wa Broncla w świetle materiałów prasowych. Przypomniała, że Broncel, absol-
went dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, w okresie dwudziestolecia 
międzywojennego współpracował z  wieloma czasopismami jako krytyk ar-
tystyczny, zainteresowany głównie teatrem i filmem. Swoje recenzje zamiesz-
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czał m.in. w następujących periodykach: „ABC”, „Z Teatrów”, „Na Ekranach”, 
„Wśród Książek”, „Zwierciadło”, „Kronika Polski i Świata”. W czasie wojny dru-
kował w „Kurierze Wileńskim”. Dalsze jego losy to typowy szlak wojenny pol-
skiego tułacza: od  aresztowania i  osadzenia w  łagrze na  Uralu, do  wcielenia 
(po tzw. amnestii) w szeregi Armii Polskiej gen. Andersa, przejście z wojskiem 
szlaku bojowego – jako pracownik Centrum Informacji II Korpusu oraz radia. 
Zasilał swoim piórem „W Drodze”, „Ku Wolnej Polsce”, „Gazetę Polską” i „Orła 
Białego”. Po wojnie, gdy osiadł w Londynie, ten mistrz dygresji pisał do paryskiej 
„Kultury”, londyńskich „Wiadomości”, „Dziennika Polskiego i Dziennika Żoł-
nierza”. W 1954 roku otrzymał nagrodę Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie 
za twórczość krytyczną.

Autorka opisała także swoje kontakty z Bronclami, ich zbiory archiwalne, 
które znajdują się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, oraz do-
konała przeglądu zawartości czasopisma „W Drodze” (1942–1946), którego 
współzałożycielem był Zdzisław Broncel.

Część trzecią otwierają refleksje Ewy Lewandowskiej-Tarasiuk na temat po-
ezji Zdzisława Broncla. Autorka podsumowując dokonania jego artystyczne, 
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wyraziła następującą opinię: Jest w tej poezji profesjonalnie rozumiany synkre-
tyzm sztuk, są mistrzowskie skojarzenia muzyczne i malarskie, których tajemnicę 
odsłania SŁOWO (s. 90). Kolejne strony pomieszczają Wiersze wybrane poety 
z tomu Wiersze. Dawne i nowe, Londyn, 1998.

Wydanie książki pt. The Hanna & Zdzislaw Broncel Charitable Trust – fun-
datorzy, powiernicy, beneficjenci jest trudne do  przecenienia, bowiem rozpo-
znanie, analiza działalności oraz udokumentowanie emigracyjnych instytucji 
charytatywnych wspierających naukę i kulturę polską w Wielkiej Brytanii jest 
naszym obowiązkiem. Wpisuje się w profil naukowych peregrynacji niedawno 
powstałego Zakładu Mniejszości Kultur Narodowych, działającego w ramach 
Instytutu Kultury Europejskiej w Londynie (PUNO).

jolanta Chwastyk-Kowalczyk
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Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Londyn 

SprawOzdanie z międzynarOdOwej 
kOnferencji naukOwej 

pt. „dOBrOStan pSycHOlOgiczny pOlaków 
na emigracji w wielkiej Brytanii”, 

26 liStOpada 2016 rOku w lOndynie

26 listopada 2016 roku w siedzibie Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalne-
go w Londynie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Do-

brostan psychologiczny Polaków na emigracji w Wielkiej Brytanii”. Jej organi-
zatorem był Instytut Nauk Społecznych Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie 
w Londynie. Cel Konferencji określono jako przedstawienie oraz analizę stanu 
badań i wiedzy na temat psychospołecznej kondycji polskich skupisk na Wy-
spach Bryjskich.

Ta kolejna Konferencja Listopadowa PUNO posłużyła dyskusji nad meto-
dami budowania dobrego stanu psychologicznego polskiej społeczności w UK. 
Założeniem konferencji stało się przeanalizowanie tradycyjnych metod wspar-
cia, jak też zastosowania nowoczesnych metod aktywizowania i  rozwijania 
członków diaspory. Intencją była również dyskusja o  strategii działania, któ-
ra przyczyni się do polepszenia kondycji psychofizycznej i może spowodować 
efektywniejszą asymilację polskiej emigracji w środowisku brytyjskim. Tema-
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tyka Konferencji nabrała istotnego znaczenia w okolicznościach rozpoczynają-
cego się procesu rozluźniania więzi między Unią Europejską a Zjednoczonym 
Królestwem.

Pierwszą sesję poprowadziła dr hab. Izabela Krejtz, prof. SWPS z  War-
szawy. Wprowadziła zebranych badaczy i słuchaczy w problematykę konfe-
rencji wystąpieniem „Dobrostan psychiczny a spotkania z innymi, bliskimi 
i z samym sobą – rola interakcji społecznych i poczucia wdzięczności”. Inte-
rakcje społeczne są jednym z kluczowych czynników determinujących dobro-
stan psychiczny jednostki. W trakcie wystąpienia prelegentka zaprezentowa-
ła trzy badania dzienniczkowe. Pierwsze z nich weryfikowało, w jaki sposób 
przebiega proces akulturacji w  zależności od  interakcji z  członkami grupy 
własnej i  grupy kultury większościowej. Drugi projekt, realizowany wśród 
par, był poświęcony zmianom w poczuciu zadowolenia w zależności od siły 
konfliktów, których doświadczali. Trzecie badanie dostarczało argumentów, 
aby traktować poczucie wdzięczności jako bufor w radzeniu sobie z codzien-
nym stresem.

grażyna Czubińska

Referuje dr hab. Izabela Krejtz, prof. SWPS w  Warszawie, 26 listopada 2016 r., Londyn; 
fot. Roman Mazur, zbiory PUNO
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Kolejny referat dr Magdaleny Łużniak-Piechy z Wyższej Szkoła Menedżer-
skiej w Warszawie był poświęcony „Kryteriom przynależności społecznej – co 
to znaczy być Europejczykiem, Polakiem, Brytyjczykiem?”. Wystąpienie sta-
nowiło doniesienie z  fragmentu dużego projektu badawczego, dotyczącego 
Szerokich Identyfikacji Społecznych i  ich konsekwencji dla funkcjonowania 
jednostek i  grup społecznych. Dane prezentowane w  wystąpieniu, dotyczące 
rozumienia pojęć „mieszkaniec Europy”, „Polak”, „Brytyjczyk”, zostały zebrane 
wśród studentów uczelni polskich i angielskich. W wystąpieniu były porówna-
ne swoiste „kulturowe mapy Europy”, obecne w percepcji młodych mieszkań-
ców Polski i Zjednoczonego Królestwa.

W tę „kulturowa mapę Europy” wpisuje się specyficzna grupa, jaką stanowią 
bezdomni. O tej grupie w Londynie, w kontekście przeprowadzonych badań, 
opowiedział dr Roland Łukasiewicz z Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warsza-
wie – „Bezdomni Polacy w Londynie”. Bezdomność jest zjawiskiem mogącym 
dotknąć każdego człowieka. Powodem wejścia w bezdomność, oprócz czynni-
ków wewnętrznych wynikających z ryzykownych zachowań osób bezdomnych, 
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Referat wygłasza dr Magdalena Łużniak-Piecha, Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie 
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są czynniki zewnętrzne, mające wpływ niezależny od działań osoby wpadającej 
w bezdomność. Wynika albo z posiadanych nałogów, albo z utraty pracy, stabil-
ności życiowej, czy też utraty bezpieczeństwa implikującej powstanie nałogów 
i w konsekwencji bezdomność. W niektórych sytuacjach bezdomność wynika 
także z dysfunkcji psychicznych, które determinują zachowania ryzykowne lub 
też są ich konsekwencją. Zaprezentowany referat, i szersze opracowanie, przed-
stawia zjawisko bezdomności migracyjnej, która dotknęła Polaków przybywa-
jących do Wielkiej Brytanii. W większości wypadków bezdomność badanych 
wynikała z obu czynników – wewnętrznego i zewnętrznego, a głównymi były 
– nałogi (alkohol, narkotyki) i utrata pracy lub jej brak w ogóle. Bezdomność 
emigracyjna ma różną etiologię. Pomimo upływu lat, od czasu pierwszych emi-
gracji po 2004 roku, skala zjawiska bezdomności emigracyjnej oraz czynników 
ją determinujących nie maleje. Wręcz przeciwnie, wzrost ksenofobii migracyj-
nych, wpływów nacjonalistycznych pogłębia ten stan, dodatkowo budując mur 
niechęci rodzimych mieszkańców Wielkiej Brytanii oraz innych emigrantów.

Kolejne wystąpienie konferencji – dr Grażyny Czubińskiej, reprezentującej 
Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie – było poświęcone „Akultura-
cji a ryzykownym zachowaniom seksualnym polskich emigrantów w Wielkiej 
Brytanii”. Cel badań to ocena czynników wpływających na ryzykowne zacho-
wania seksualne polskich imigrantów w Wielkiej Brytanii po 2004 roku, a tak-
że porównanie tych zachowań przed i po fakcie imigracji. Metodą badań stało 
się badanie przekrojowe, prowadzone od marca do sierpnia 2013 roku, polskich 
imigrantów mieszkających w Wielkiej Brytanii. Ankietę rozprowadzono inter-
netowo metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interview) w celu zapewnie-
nia badanym poczucia anonimowości i intymności oraz stworzenia możliwości 
dotarcia do szerokiego grona respondentów. Zawierała m.in. skalę DMIS Ben-
netta oraz samooceny Rosenberga.

W badaniu wzięło udział 408 respondentów, 57% z nich stanowiły kobiety. 
Mediana wieku badanych – 32 lat. Prawie 40% badanych emigrantów polskich 
deklarowało doświadczenie niezabezpieczonego stosunku seksualnego z  nie-
znanym partnerem, przebywając w Wielkiej Brytanii. Do takich kontaktów do-
chodziło częściej w Wielkiej Brytanii niż w Polsce. Również więcej responden-
tów zadeklarowało częstszy kontakt seksualny z przypadkowym partnerem bez 
zabezpieczenia pod wpływem narkotyków i alkoholu w Wielkiej Brytanii niż 
w Polsce. Stosunkowo słaba wrażliwość międzykulturowa okazała się niezależ-
nym czynnikiem ryzyka podejmowania niezabezpieczonych stosunków seksu-
alnych. Mężczyźni mieli większe szanse na seks bez zabezpieczenia z przypad-
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kowym partnerem, także będąc pod wpływem alkoholu, z wieloma partnerami 
lub nieznajomym partnerem seksualnym, co może prowadzić do  znaczne-
go podwyższenia ryzyka rozprzestrzeniania się chorób przenoszonych drogą 
płciową. Wszystkie wyniki wskazywały na istotność wpływu procesu adaptacji 
kulturowej i edukacji seksualnej dla zdrowia imigrantów.

Druga sesję konferencji, poświęconą kondycji rodzin i  dzieci na  emigra-
cji, poprowadził dr Roland Łukasiewicz. W sesji tej znalazły się referaty dokto-
rantów seminarium Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie. Mgr Urszula Wal-
czak zaprezentowała wyniki swoich badań koncentrujących się wokół edukacji 
seksualnej dzieci w  wieku wczesnoszkolnym w  opinii rodziców – „Edukacja 
seksualna jako forma wychowania wspierająca rozwój psychoseksualny dzieci 
w wieku wczesnoszkolnym”. Celem prowadzonych badań była próba określe-
nia, jaki jest poziom wiedzy rodziców na temat rozwoju psychoseksualnego ich 
dzieci oraz jaką postawę przyjmują wobec edukacji seksualnej. Badania zosta-
ły przeprowadzone w 2016 roku na terenie Szkolnego Punktu Konsultacyjnego 
przy Ambasadzie RP w Londynie oraz wśród rodziców dzieci uczęszczających 
do polskich sobotnich szkół w Londynie. W celu zebrania materiału empirycz-
nego związanego z  tematyką badań wykorzystano ankietę. Badaniami objęto 
109 rodziców.

Wyniki badań jednoznacznie wskazują, że rodzice są świadomi własnej 
roli w edukacji seksualnej swoich dzieci. Jednak można zauważyć przy tym, że 
nie czują się w pełni przygotowani do pełnienia tej funkcji i często odczuwa-
ją w związku z tym zakłopotanie. Może ono wynikać z faktu związanego z ich 
doświadczeniami, osobistymi kompleksami lub pewnymi uprzedzeniami. Ro-
dzice często upatrują potrzebę realizacji edukacji seksualnej w szkole, ponie-
waż sami nie otrzymali właściwej wiedzy dotyczącej intymności, którą mogliby 
przekazać swoim dzieciom. Wykazują wyraźne braki w zakresie wiedzy na te-
mat rozwoju psychoseksualnego i  seksualności człowieka, mimo iż wskazują 
na dom rodzinny, który jest jednym z głównych źródeł informacji o seksualno-
ści. Dla wielu rodziców rozmowy z dziećmi o sprawach intymnych są trudne, 
szczególnie wtedy, gdy nie prowadzono ich od najmłodszych lat.

Rezultaty badań jednoznacznie potwierdzają, że należy wprowadzić po-
wszechną i  rzetelną edukację seksualną od najwcześniejszych lat życia dziec-
ka, aby uniknąć w  jego późniejszym życiu konsekwencji braku wiedzy w za-
kresie seksualności i umiejętności psychospołecznych. Stanowią również silny 
argument w dyskusji dotyczącej dalszych działań w tym obszarze oraz wska-
zują na istotną rolę szkoły, która powinna wyposażać ucznia w niezbędną wie-
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dzę, służącą właściwemu rozwojowi psychoseksualnemu. Prawidłowo prowa-
dzona edukacja seksualna wpływa na opóźnienie inicjacji seksualnej, zmniejsza 
ilość nieplanowanych ciąż, jak również chorób przenoszonych drogą płciową. 
Jej fundamentem jest rozmowa z dzieckiem, która powinna być podejmowana 
jak najwcześniej, gdyż edukacja seksualna musi wyprzedzać fakty. Mitem jest 
przekonanie, że rozmawiając, dajemy przyzwolenie na podjęcie zachowań sek-
sualnych. Im wcześniej przeprowadzimy taką rozmowę z dzieckiem, tym więk-
sza jest szansa wpływania na bezpieczne zachowania dzieci i młodzieży. Jeżeli 
nie zadbamy o odpowiednią edukację seksualną, liczba mitów na temat seksu-
alności będzie dalej rosła.

Kolejne wystąpienie – mgr Urszuli Kaźmierskiej z Polskiego Uniwersytetu 
na Obczyźnie w Londynie i Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, 
która przeprowadziła badania pod kierownictwem dr. hab. prof. nadzw. Mi-
chała Spiesznego – zostało poświęcone „Sprawności motorycznej 10–12-let-
nich dzieci z  polskich rodzin mieszkających w  Londynie na  tle rówieśników 
mieszkających w  Polsce”. Migracja Polaków na  Wyspy Brytyjskie jest na  tyle 
znaczna, że coraz częściej podejmuje się badania naukowe dotyczące tej gru-
py społecznej. Także rosnąca liczba dzieci z  polskich rodzin uczęszczających 
do szkół na Wyspach Brytyjskich wymaga zainteresowania badaczy reprezentu-
jących różne dziedziny nauki. Dlatego za główny cel pracy przyjęto próbę oceny 
poziomu rozwoju somatycznego i motorycznego 10–12-letnich dzieci z rodzin 
polskich mieszkających Londynie oraz porównanie wyników badań z  analo-
gicznymi pomiarami dziewcząt i  chłopców mieszkających w  Polsce. Badania 
przeprowadzono jesienią 2012 roku.

Materiał analityczny stanowiły wyniki pomiarów 113 dzieci pochodzenia 
polskiego mieszkających w  Londynie oraz 151 dzieci mieszkających w  Pol-
sce. Analizie poddano poziom wybranych cech somatycznych (wysokość ciała, 
masę ciała, masę ciała szczupłego – LBM, procentową zawartość tłuszczu w or-
ganizmie) oraz poziom sprawności motorycznej mierzonej przy zastosowaniu 
wybranych prób Europejskiego Testu Sprawności Fizycznej – EUROFIT (szyb-
kość biegowa, siła mięśni brzucha, siła ramion, siła statyczna, gibkość kręgosłu-
pa). Z badań wynika, że dzieci polskie w kraju wykazują lepszą sprawność fi-
zyczną niż ich rówieśnicy wychowujący się w Wielkiej Brytanii.

Następna doktorantka PUNO – mgr Aleksandra Jędryszek-Geisler poświę-
ciła swoje wystąpienie „Wypaleniu zawodowemu wśród nauczycieli w  Polsce 
i Anglii oraz nauczycieli polskich szkół sobotnich w Anglii”. Zjawisko wypale-
nia zawodowego od lat jest uznawane za duży problem współczesnego świata 
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i znajduje się w kręgu zainteresowań wielu badaczy. Wypalenie najczęściej wy-
stępuje u osób wykonujących zawody związane z bliską, zaangażowaną, emo-
cjonalną interakcją z drugim człowiekiem i dlatego grupa zawodowa nauczy-
cieli jest szczególnie narażona na jego występowanie. Celem przeprowadzonych 
badań było porównanie poziomu wypalenia zawodowego wśród grupy nauczy-
cieli z Polski i Anglii oraz nauczycieli polskich szkół sobotnich w Anglii. Pró-
bę badawczą stanowiło 105 nauczycieli – 35 pracujących w polskich szkołach 
w  Polsce, 35 pracujących w  szkołach angielskich w  Anglii oraz 35 uczących 
w  polskich szkołach sobotnich na  terenie Anglii. Badanie przeprowadzono 
za pomocą kwestionariusza MBI autorstwa Ch. Maslach.

Analiza danych wykazała istotne statystycznie różnice między nauczycie-
lami we wszystkich wymiarach wypalenia zawodowego. Nauczyciele polskich 
szkół sobotnich są istotnie statystycznie bardziej wyczerpani, mają niższe po-
czucie osiągnięć osobistych i  przejawiają niższy poziom depersonalizacji niż 
nauczyciele pracujący w  Polsce oraz w  szkołach angielskich na  terenie An-
glii. Nauczyciele pracujący w Polsce mają istotnie wyższe od tych pracujących 
w Anglii poczucie osiągnięć osobistych i charakteryzują się niższym poziomem 
depersonalizacji niż koledzy ze szkół angielskich.

Kolejny referat – mgr Aldony Wojteckiej „Życie toczy się dalej… – czyli roz-
wód i  jego skutki” – był oparty w głównej mierze na pracy zawodowej prele-
gentki, m.in. w Poradni Rodzinnej w Reading, w której udziela porad praw-
nych. Każdego tygodnia spotyka ludzi, którzy podejmują decyzje o rozwodzie. 
W większości przypadków są to małżonkowie żyjący razem na  emigracji. 
W swoim wystąpieniu przybliżyła sytuacje instytucji małżeństwa i  jego ne-
gatywny skutek – rozwód, jego przesłanki oraz skutki orzeczenia. Referentka 
przedstawiła obraz, jak zmienia się życie po  wyroku rozwodowym. Analizu-
jąc ten problem badawczy, posłużyła się doświadczeniem zawodowym zarów-
no z Polski, jak i z Wielkiej Brytanii, a także przedstawiła statystyki rozwodowe 
na przełomie kilku lat wstecz. Trendy zjawiska stale rosną.

Ostatnia, trzecia sesja konferencji, którą moderowała dr Magdalena Łuż-
niak-Piecha, skupiała się wokół wystąpień poświęconych diagnozowaniu po-
trzeb i systemowi pomocy Polakom na Wyspach. Aleksandra Jędryszek-Geisler 
z Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie zaprezentowała „Pięcio-
czynnikowy model osobowości wśród Polaków, Anglików oraz polskich emi-
grantów”. Psychologia osobowości to jedna z najpopularniejszych subdyscyplin 
psychologicznych, jej założenia można rozpatrywać w rozmaitych kontekstach 
życia społecznego i  choć psychologowie osobowości w  zasadzie opowiadają 
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się za stałością mierzonych cech, zauważyć można pewne różnice w poszcze-
gólnych wymiarach osobowości wśród migrantów. Celem przeprowadzonych 
badań było porównanie nasilenia poszczególnych cech osobowości według 
„Wielkiej Piątki” u Polaków, Anglików i Polaków na emigracji w Anglii. Próbę 
badawczą stanowiło 120 osób – po 40 w każdej z grup. Badanie przeprowadzo-
no za pomocą Inwentarza Osobowości NEO-FFI, autorstwa P. T. Costy i R. R. 
McCraego.

Analiza danych wykazała istotne statystycznie różnice w wymiarze neuro-
tyzmu między Polakami a Anglikami oraz ugodowości i sumienności między 
Polakami na emigracji a Polakami w kraju oraz Polakami na emigracji a Angli-
kami. Istotnie różne wyniki w skali neurotyzmu między Polakami a Anglikami 
potwierdzają wiele wcześniejszych badań i wiążą się najprawdopodobniej z róż-
nicami kulturowymi między obu krajami. Polscy emigranci okazali się mieć 
większe nasilenie sumienności oraz ugodowości niż rodacy w kraju czy Angli-
cy, co jest zgodne z wynikami niektórych wcześniejszych badań i można przy-
puszczać, że emigracja jest na tyle głębokim doświadczeniem, że koreluje z na-
sileniem pewnych cech osobowości.

Autorki kolejnego wystąpienia: Urszula Kaźmierska, Monika Brzozowska-
-Neroth, Sabina Mazoruk, reprezentujące Healthwatch Hertfordshire w  Wel-
wyn Garden City, we współpracy z prof. Fioną Brooks, dr Ellen Klemerą z Hert-
fordshire University w Hatfield – zaprezentowały wyniki pilotażowego badania: 
„Identyfikacja potrzeb, oczekiwań i  barier związanych z  opieką zdrowotną 
w Hertfordshire”. Badania pilotażowe przeprowadzono przy zastosowaniu me-
tody jakościowej: zogniskowany wywiad grupowy – grupa referencyjna. Kolej-
ny etap badań to kwestionariusz pytań dotyczącego opieki zdrowotnej i socjal-
nej w Herfordshire. Ostatni etap to grupy fokusowe składające się z 8–10 osób, 
którym zadawano bardziej wnikliwe pytania związane z opieką zdrowotną i so-
cjalną w Herfordshire, a wynikłe z kwestionariusza pytań.

Badania mają dostarczyć informacje o opinii polskich społeczności na  te-
mat jakości opieki zdrowotnej i  socjalnej w  Hertfordshire, informacji oraz 
opis doświadczeń, związanych z tamtejszą opieką zdrowotną i socjalną, a tak-
że zdiagnozować potrzeby i oczekiwania, dotyczące opieki zdrowotnej i socjal-
nej polskiej społeczności mieszkającej tam. Identyfikacja barier utrudniających 
maksymalne i efektywne korzystanie z opieki zdrowotnej i  socjalnej w Hert-
fordshire pozwoli na polepszenie współpracy poszczególnych oddziałów służby 
zdrowia i opieki zdrowotnej. Wyniki badań pomogą również opracować roz-
wiązania, narzędzia oraz metody usprawniające dostępność i użyteczność po-
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szczególnych oddziałów służby zdrowia w  Hertfordshire. Rozpowszechnie-
nie wyników badań skierowanych do odpowiednich służb, instytucji, badaczy 
naukowych, osób tworzących polisy zdrowotne oraz do osób, które w sposób 
praktyczny i bezpośredni zajmują się kwestią zdrowia, mają wesprzeć i rozwijać 
promocję zdrowia wśród polskiej społeczności w Hartfordshire oraz w przy-
szłości zniwelować napotykane aktualnie bariery.

Ostatnie wystąpienie – Moniki Dec z Polish Psychologists’ Association (Pol-
skiego Zrzeszenia Psychologów) w Londynie – to opis „Dostępu do pomocy 
psychologicznej polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii”. Emigracja jest pro-
cesem, który ma najczęściej znaczący wpływ na życie ludzi, a szczególnie na ich 
samopoczucie i  zdrowie psychiczne. Proces adaptacji do nowego środowiska 
bywa trudny i niektórzy ludzie mogą nie poradzić sobie z nowymi sytuacjami. 
Emigranci często odnoszą korzyści z przeprowadzania się do obcych krajów, 
ale w tym samym czasie niektórzy z nich doświadczają trudności związanych 
ze swoim zdrowiem psychicznym, np. cierpią z powodu lęków, depresji, nad-
używania alkoholu i narkotyków. Potrzeba wsparcia jest z tego powodu oczy-
wista.

Zaprezentowany referat opierał się głównie na badaniach wykonanych przez 
Dział Badań Polish Psychologists’ Association wśród Polaków mieszkających 
na  Wyspach. Badacze skoncentrowali się głównie na  wsparciu psychologicz-
nym. Badanie było przeprowadzane przez dziewięć miesięcy i zakończyło się 
wiosną 2016 roku. Wyniki wyraźnie pokazują główne przeszkody w dostępie 
do  pomocy psychologicznej. Polscy emigranci w  Wielkiej Brytanii doświad-
czają głównie trudności w przezwyciężaniu bariery kulturowej i braku zaufa-
nia wobec system zdrowotnego. Ograniczony dostęp do informacji to główna 
przeszkoda w uzyskaniu wsparcia psychologicznego pokazaną w tym badaniu.

Tematyka wystąpień konferencyjnych była zogniskowana wokół zagadnień, 
związanych z  efektami psychologicznymi oraz konsekwencjami zmiany 

otoczenia i konieczności przystosowania się do nowych warunków społeczno-
-ekonomicznych, m.in.:
 ■ umiejętnościami korzystania z opieki zdrowotnej;
 ■ mechanizmów budowania relacji społecznych z  rdzennymi mieszkańcami 

i  emigrantami, w  tym kwestie językowe, związane z kodami kulturowymi, 
zasadami komunikacji czy poziomem motywacji do integrowania się;

 ■ kompetencjami społecznymi i czynnikami osobowościowymi, wspierający-
mi funkcjonowanie w środowisku wielokulturowym;
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 ■ analizy czynników wpływających na powstawanie zagrożeń i zaburzeń funk-
cjonowania w  dotychczasowych układach społecznych, w  tym w  rodzinie, 
a także na marginalizację społeczną i ekologiczną.
Analiza czynników wpływających na zdrowie i dobrostan emigrantów pol-

skich w  Wielkiej Brytanii, określonych na  podstawie badań naukowych, ma 
na celu wzmocnienie działań edukacyjnych i prewencyjnych instytucji i orga-
nizacji, mających wpływ na  skuteczność akulturacji. Celem nadrzędnym jest 
wypracowanie i wzmocnienie strategii oraz metod wsparcia, dotyczących zapo-
biegania kryzysom życiowym w warunkach emigracji poprzez propozycje ta-
kich działań, które przyczynią się do podniesienia poziomu szeroko rozumia-
nych kompetencji życiowych emigrantów.
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Zakład Dydaktyki Polonijnej (ZDP) został powołany przez prof. Halinę Ta-
borską, rektor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie (PUNO) w Londynie, 

w 2012 roku w odpowiedzi na merytoryczne potrzeby szkolnictwa polskiego 
w Wielkiej Brytanii.

Na początku swojej działalności ZDP współorganizował i brał udział w trzech 
Konferencjach Kwietniowych PUNO, dedykowanych pamięci prezydenta Ry-
szarda Kaczorowskiego. Dotyczyły one polskiego szkolnictwa w Wielkiej Brytanii 
i na świecie, a odbyły się z udziałem wybitnych badaczy i autorów podręczników.

Pierwsza Konferencja Kwietniowa odbyła się w 2012 roku. Znawcy tema-
tu mówili o historii „Szkolnictwa polskiego w Wielkiej Brytanii i Irlandii w la-
tach 1939–2011”. Na następnej Konferencji przedstawiono „Szkolnictwo pol-
skie w Europie Zachodniej i Środkowo-Wschodniej”. Konferencja Kwietniowa 
w 2014 roku dotyczyła „Szkolnictwa polskiego w Ameryce Północnej, Ameryce 
Południowej i w Australii”.

Konferencje dały świadectwo, że szkolnictwo polskie na każdym kontynen-
cie tworzy chlubną kartę działalności Polaków za granicą. Jest dowodem tro-
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ski o przyszłe pokolenia Polaków mieszkających poza Krajem, aby język polski 
pozostał wykładnikiem ich tożsamości narodowej i zapleczem polskiej kultu-
ry, a znajomość polskich tradycji motywem do działań w życiu osobistym, ro-
dzinnym czy też szerszej społeczności. Szkoły polskie skupiają młode polskie 
rodziny lub też rodziny, w których jeden z rodziców jest Polakiem. Stanowią 
jeden z ważnych elementów polskiej społeczności za granicą obok polskich pa-
rafii, klubów i  innych instytucji. Przedstawione koleje polskiego szkolnictwa 
na wszystkich kontynentach swym dorobkiem stają się częścią bogatej histo-
rii Polski, a zebrane doświadczenia pedagogów dają unikatową możliwość ba-
dań glottodydaktycznych i opracowań metodycznych do nauki języka polskie-
go poza Polską.

Naczelnym celem ZDP jest umożliwienie dokształcania nauczycieli oraz wy-
posażenie ich w odpowiedni warsztat, stosowny do nauczania języka polskiego 
i przedmiotów ojczystych w polskich szkołach za granicą. W tym celu przepro-
wadzono cztery edycje studiów podyplomowych „Nauczanie języka polskie-
go i kultury polskiej poza Polską”, dające nauczycielom uprawnienia oraz po-
trzebną wiedzę do  nauczania języka polskiego poza granicami Kraju. Studia 
odbywają się przy współpracy z  uczelniami z  Polski. Pierwszym partnerem 
był Uniwersytet Jagielloński, a obecnie kontynuowana jest owocna współpraca 
z Uniwersytetem Łódzkim. Absolwenci studiów podyplomowych zaczęli two-
rzyć grupę fachowców w dziedzinie nauczania języka polskiego w Wielkiej Bry-
tanii. Ich przyszłe badania zaowocują w rozwoju polskiej lingwistyki stosowa-
nej i glottodydaktyki.

Warsztaty i sympozja organizowane przez ZDP są odpowiedzią na doraźne 
potrzeby polskiej dydaktyki polonijnej. Podczas ubiegłego roku akademickiego, 
w ramach ustawicznego dokształcania odbył się kurs „Logopedia dla nielogo-
pedów”, skierowany do nauczycieli i rodziców. Cieszył się dużą popularnością.

I Sympozjum ZDP odbyło się 4 czerwca 2016 roku. Tematem obrad były „Pod-
ręczniki do  nauki języka polskiego i  przedmiotów ojczystych w  polskich 

szkołach sobotnich w Wielkiej Brytanii”. Wykłady i dyskusje koncentrowały się 
na podręcznikach używanych obecnie przez nauczycieli w szkołach sobotnich 
– ich struktur i użyteczności.

Z wielu dostępnych na rynku podręczników niewiele odpowiada potrzebom 
ucznia i nauczyciela za granicą. To stwierdzenie można oczywiście zastosować 
do każdego typu nauczania również w Polsce, ale szkoły polskie za granicą mają 
specyficznego ucznia, który jest już dwujęzyczny, otoczony wielokulturowością, 
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dla którego podręczniki pisane przez polskich metodyków, z dostosowaniem 
do programu nauczania w Polsce, odbiegają od potrzeb ucznia w polskiej szko-
le sobotniej. Nauczyciel wyszkolony w Polsce jest przyzwyczajony do wiernego 
podążania za podręcznikiem. Rzadko wychodzi poza jego ramy, bo musi ściśle 
realizować program. Ocena postępów ucznia opiera się na ilości przyswojone-
go materiału z  danego podręcznika. W polskiej szkole sobotniej korzystanie 
z podręczników pisanych dla uczniów w Polsce nie zdaje egzaminu. Obszer-
ny program napełnia przerażeniem nauczyciela w szkole sobotniej, ponieważ 
jest zagubiony i nie ma wskazówek, jak dokonać selekcji materiału, na czym się 
koncentrować. Nauczanie języka polskiego i jego wszystkich sprawności odbie-
ga od metodyki potrzebnej do zastosowania przy nauczaniu języka polskiego 
uczniów, dla których język polski jest tylko częściowo językiem codziennego 
użytku.

Podczas Sympozjum dokonano dokładnej analizy rozmiaru problemów 
związanych z podręcznikami w szkołach sobotnich. Zespół ZDP w okresie po-
przedzającym Sympozjum zredagował i przesłał do szkół ankietę dotyczącą za-
sięgu korzystania z podręczników w szkołach sobotnich. Na podstawie przeszło 
50 odpowiedzi można było ustalić, jakie są korzyści i problemy z wykorzysta-
niem takich podręczników oraz co składałoby się na zredagowanie „idealnego” 
podręcznika. Wyniki ankiety zostały zaprezentowane przez mgr Beatę Howe 
i  mgr Elżbietę Grabską-Moyle. Dokładną analizę trzech obecnie używanych 
podręczników w szkołach i ich przydatność przeanalizowała mgr Grabska-Moy-
le. Analizą zostały objęte: podręczniki autorstwa Małgorzaty Pawlusiewicz i Te-
resy Berdychowskiej-Kowolik W wesołym kręgu, materiały internetowe „Włącz 
Polskę” oraz podręcznik Nowe tematy, wydany przez Polską Macierz Szkolną 
w Londynie, przygotowujący do małej matury z języka polskiego, w systemie 
edukacji angielskiej noszącej nazwę General Certificate of Secondary Educa-
tion (GCSE).

Następnie zaproszeni autorzy i wydawcy przystąpili do prezentacji swoich 
nowych podręczników, które są pisane głównie z  myślą o  uczniach w  szko-
łach sobotnich. Mgr Małgorzata Małyska mówiła o Wesołej kredce, przeznaczo-
nej dla uczniów I klasy. Podręcznik został napisany w oparciu o wiedzę na te-
mat rozwoju dziecka i praktykę pracy z dziećmi, objętościowo przystosowany 
do liczby godzin w polskiej szkole sobotniej. Spotkał się z żywym zainteresowa-
niem nauczycieli, którzy uczą te grupy wiekowe.

Dr Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn z  Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego przedstawiła ciekawy dwujęzyczny podręcznik Z Anią przez Polskę / 
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Learn Polish with Ania. Podręcznik powstał na podstawie doświadczeń peda-
gogicznych autorki w pracy z uczniami, którzy są już drugim lub trzecim po-
koleniem Polaków mieszkających za granicą. W podejściu do nauki tych dzieci 
autorka stosuje metodykę z zastosowaniem translacji. W ten sposób angażuje 
dziecko w proces zdobywania umiejętności językowych. To pomaga w zrozu-
mieniu nowego języka i w budowaniu struktur językowych, które umożliwią 
efektywną komunikację zarówno w mowie, jak i w piśmie.

Prof. dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska z  Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach zaprezentowała podręcznik Bawimy się w polski, którego zawar-
tość oraz metody nauczania zapewne znajdą zastosowanie na  lekcjach języka 
polskiego. Silna strona tego podręcznika to zawarcie w nim odnośników kultu-
rowych, które pozwalają na zrozumienie etymologii wyrazów, związków fraze-
ologicznych i wprowadzają elementy wiedzy ze świata sztuki i muzyki polskiej.

Pod nieobecność reprezentanta z Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego 
mgr Beata Howe przedstawiła zestaw podręczników Lokomotywa do naucza-
nia integracyjnego (klasy I–III). Zestaw jest ciekawy, jednak pisany głównie 
dla ucznia i nauczyciela w Polsce. Jego zaletą są zeszyty dla ucznia z ciekawy-
mi ćwiczeniami językowymi. Szata graficzna wpływa zachęcająco do pracy oraz 
może inspirować do  współpracy rodziców, których zaangażowanie w  pomoc 
dzieciom w nauce języka polskiego jest nie do przecenienia.

Prezentacje zakończył Mariusz Siara, właściciel wydawnictwa Prolog oraz 
szkoły językowej w  Krakowie. Mówił o  podręcznikach ze  znanej serii Hur-
ra, skupiającej się na nauce języka polskiego na wielu poziomach, zawierają-
cej również podręczniki do nauki gramatyki, fonetyki oraz tekstów na czytanie 
ze zrozumieniem. Nauczyciel znajdzie w nich dużo ciekawych materiałów, aby 
zainteresować ucznia i motywować do dalszej nauki.

Sympozjum dowiodło, że różnorodność uczniów w polskiej szkole sobot-
niej nie pozwala na utworzenie jednego „idealnego” podręcznika. Jest jednak 
potrzeba opracowania programu ogólnego, który byłby wskazówką dla nauczy-
ciela, na czym się ma koncentrować przy pisaniu swojego rocznego programu 
dla danej klasy. Duży wybór przedstawianych na  sympozjum podręczników 
i materiałów do nauki języka polskiego i przedmiotów ojczystych przyczyni się 
do realizowania zamierzeń i oczekiwań ucznia, jak i nauczyciela.

W wyniku Sympozjum nowe zadania i cele badań zostały wytyczone. Człon-
kowie ZDP zaangażowali się w następujące badania i projekty:
 ■ mgr Edyta Nowosielska kontynuuje swój przewód doktorski, którego przed-

miotem jest zastosowanie metody Callana w nauce języka polskiego;
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 ■ nowy podręcznik do nauki języka polskiego Kocham Polskę;
 ■ opracowanie wyboru książeczek do czytania na zróżnicowanych poziomach;
 ■ opracowanie innowacyjnych pomocy terapeutycznych z  zakresu integracji 

sensorycznej przez mgr Monikę Platę;
 ■ prace dotyczące populacji dzieci dwujęzycznych ze  spektrum autyzmu 

w Wielkiej Brytanii.
Temat podręczników i materiałów do nauki języka polskiego jest kontynu-

owany przez współpracę z  nauczycielami, autorami i  wydawnictwami. ZDP 
śledzi nowe metody stosowane w  glottodydaktyce i  chce stworzyć platformę 
dyskusyjną dotyczącą ich przydatności do nauczania języka polskiego za gra-
nicą. Zastosowanie nowych metod i podejścia do nauczania dzieci i młodzieży 
w szkołach sobotnich jest warunkiem sine qua non, aby nauka w polskiej szkole 
dawała pożądane efekty, umożliwiała sukcesy uczniów, a tym samy motywowa-
ła do dalszej nauki.

W tym duchu zostało zorganizowane kolejne, II Sympozjum 3 czerwca 
2017 roku o tematyce „Warsztat nauczyciela polonijnego”. Zostali na nie 

zaproszeni znawcy tematu, którzy podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem 
w  nauczania języka polskiego poza Polską. Wszystkich gości i  uczestników 
sympozjum powitała mgr Beata Howe, kierownik ZDP, a następnie mgr Elżbie-
ta Grabska-Moyle przedstawiła w zarysie zakres działalności ZDP.

Pierwsza prezentacja została wygłoszona przez dr Lilianę Madelską z Uni-
wersytetu Wiedeńskiego, która mówiła o „Przygotowaniu dzieci ze środowisk 
wielojęzycznych do nauki czytania i pisania po polsku”. Prelegentka podkreślała 
wagę percepcji mowy i produkcji mowy u dzieci dwujęzycznych.

Efektem współpracy dr Madelskiej ze  szkołami polskimi za granicą są ta-
blice „Bliźniacze słowa” (Lublin 2010), strona internetowa www.wymowa pol-
ska.pl, a także komplet materiałów „Posłuchaj, jak mówię”: Podręcznik ucznia, 
Poradnik dla rodziców i nauczycieli oraz film dydaktyczny „Powiedz mi, co wi-
dzisz” (Wiedeń, 2010). Prezentacja dr Madelskiej spotkała się z wielkim zain-
teresowaniem uczestników Sympozjum, a przekazana wiedza będzie przydatna 
podczas lekcji w polskiej szkole. Ważnym punktem wykładu było zaakcentowa-
nie współpracy szkoły z rodzicami, których zaangażowanie w edukacje dzieci 
jest kluczowe.

Bardzo ciekawy i przedstawiony innowacyjnie był temat „Jak uczyć gramaty-
ki funkcjonalnej języka polskiego jako drugiego/obcego” zaprezentowany przez 
dr Magdalenę Smoleń-Wawrzusiszyn z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie-
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go. Prelegentka posłużyła się nowym programem telewizyjnym do nauki języka 
polskiego „Bawmy się słowami”, przeznaczonym dla dzieci w wieku od czterech 
do sześciu lat, a emitowanym przez TVP Polonia. Dr Wawrzusiszyn jest kon-
sultantką tego programu. Po przedstawieniu urywków programu zaangażowa-
ła uczestników do przemyśleń i wyciągania wniosków, jak najlepiej uczyć gra-
matyki w sposób praktyczny i funkcjonalny na różnych poziomach znajomości 
języka polskiego. To nowe podejście – nauczanie funkcjonalne – stoi w kon-
traście z tradycyjnym nauczaniem opisowym, w którym recytowanie deklina-
cji, koniugacji oraz wprowadzanie skomplikowanej terminologii gramatycznej 
stawało na przeszkodzie stosowania przez ucznia poprawnych form gramatycz-
nych w piśmie i w mowie.

Odmienną tematykę przedstawiła mgr Jadwiga Kowalska z  Instytutu Pol-
skiego i Muzeum im. Gen. Sikorskiego w Londynie, która mówiła o „Instytu-
cie Polskim i Muzeum Gen. Sikorskiego jako świadectwie polskiej obecności 
na  Wyspach Brytyjskich oraz miejscu i  źródle materiałów do  wykorzystania 
na lekcji historii”. Celem wykładu było przybliżenie uczestnikom sympozjum 
zdarzeń z historii polskiej diaspory, powstałej po zakończeniu II wojny świa-
towej, oraz pokazanie, jak pieczołowicie Polacy zadbali o spuściznę archiwalną 
i muzealną, będącą odbiciem doniosłych faktów, które wydarzyły się w tamtym 
czasie. Prelegentka podkreśliła, jak archiwalia, dokumenty mogą być wspaniałą 
treścią lekcji historii opartej na dyskusji, a zasoby muzealne z wieloma cennymi 
eksponatami są niezbędne w omawianiu wydarzeń z okresu II wojny światowej. 
Prelegentka zaznaczyła, że wizyta w Muzeum jest odpowiednia dla każdej gru-
py wiekowej, a przewodnicy starają się o ciekawe i zajmujące przeprowadzenie 
lekcji historii w Instytucie. Dla wielu nauczycieli było to pierwsze spotkanie z tą 
instytucją i bardzo wysoko ocenili to wystąpienie.

Po trzech wykładach prelegenci wzięli udział w panelu dyskusyjnym. Uczest-
nicy sympozjum mieli okazję do zadawania pytań i usłyszenia dalszych cen-
nych wskazówek i wyjaśnień oraz do dyskusji na wybrane tematy.

Sesja przedpołudniowa zakończyła się sukcesem. Nauczyciele twierdzili, że 
poruszono sprawy istotne dla ich warsztatu, a sprawność prowadzenia sympo-
zjum i trzymanie się wyznaczonego czasu przez prelegentów pozwoliło na do-
kładne zrealizowanie planu Sympozjum.

W czasie przerw na kawę oraz obiad była okazja do dalszych rozmów i wy-
miany doświadczeń między nauczycielami z różnych szkół i miejsc w Wielkiej 
Brytanii. Na sympozjum przyjechali nauczyciele z tak odległych krańców An-
glii, jak Liverpool, Rugby i York.

Beata Howe
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Sesje popołudniową rozpoczęła dr Katarzyna Bogdanowicz z Ogólnokształ-
cącego Liceum Programów Indywidualnych z  Gdańska wykładem „Uczeń 
z dysleksją – fakty i mity”.

W polskich szkołach sobotnich rzadko porusza się sprawy dysleksji, zabu-
rzeń koncentracji uwagi, nadpobudliwości – czyli różnych dodatkowych aspek-
tów zachowań uczniów, napotykanych w polskiej szkole. Obecnie nie istnieje 
żaden system wsparcia nauczyciela w polskiej szkole i jest on zdany sam na sie-
bie. Wykład dr Bogdanowicz jest pierwszym, który porusza jedną z tych spraw 
– dysleksję. To niełatwy problem w warunkach emigracyjnych, ponieważ nie 
ma punktów diagnostycznych, a więc nauczyciel musi sam się dokształcić w tej 
dziedzinie. Wykład był wprowadzeniem do problemów dysleksji i zapewne bę-
dzie kontynuowany na dalszych wykładach lub warsztatach.

Jednym z  celów ZDP jest również udostępnianie forum nauczycielom – 
praktykom, którzy stosują innowacyjne metody w nauczaniu języka polskiego. 
Mgr Katarzyna Władyka z Polskiej Szkoły Sobotniej im. kard. Stefana Wyszyń-
skiego oraz absolwentka pierwszej edycji studiów podyplomowych „Nauczanie 
języka i kultury polskiej poza Polską” na PUNO podzieliła się swoim doświad-
czeniem mówiąc o „Dramie – metodzie aktywizującej na lekcjach języka pol-
skiego”. Temat spotkał się z wielkim zainteresowaniem nauczycieli, którzy w ak-
tywizacji ucznia na lekcji widzą klucz do sukcesu. Metoda dramy stosowana jest 
szeroko w edukacji w Wielkiej Brytanii. Metody nauczania stosowane w pol-
skiej szkole sobotniej powinny być kompatybilne z tymi, z którymi uczeń spo-
tyka się codziennie w szkole angielskiej.

W skrócie można streścić, że zalety zastosowania dramy w klasie składają się 
na cztery elementy:
1. Kinestetyka, kiedy uczeń, który ma problemy z siedzeniem na jednym miej-

scu przez dłuższy czas, ma szansę, aby przez aktywność brać udział w lek-
cji, czyli poruszać się, ale z celem. Poruszając się, zwiększa również szanse 
na głębsze zrozumienie tematu. Ostatnie badania wykazują, że często ta sama 
część naszego umysłu jest zaangażowana zarówno do kontroli ruchu, jak i za-
pamiętywania.

2. Uwalnianie endorfin, co następuje podczas gry, przedstawiania czegoś. 
Działają one łagodząco i pozytywnie na percepcję, a materiał jest przyswa-
jany łatwiej, jeśli wyrażamy go emocjonalnie.

3. Uzyskanie perspektywy opartej na  doświadczeniu, a  więc głębsze zrozu-
mienie innej osoby, a w tym tematu. Prelegentka w swoim wykładzie mó-
wiła o wcielaniu się uczniów w bohaterów lektur, które czytają, takich jak 
Moralność pani Dulskiej czy też Rozdziobią nas kruki i wrony.

DWA SYmPOZjA ZAKŁADU DYDAKTYKI…
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4. Narracja – tworzenie własnej opowieści, a więc zachęcanie do kreatywno-
ści.

Tak więc drama jako praxis może być jedną z odpowiedzi, jak zastosować 
efektywne metody nauczania w polskich szkołach sobotnich.

Ostatnim wykładem na sympozjum było wystąpienie mgr Edyty Nowosiel-
skiej, która mówiła o  „Dziecku Trzeciej Kultury w polskiej szkole sobotniej”. 
Poruszyła kwestie związane z kryzysem tożsamości narodowej oraz tym, jaki 
to ma wpływ na życie danej osoby. Zadano wiele pytań: o dwujęzyczność, dwu-
kulturowość, o zalety i negatywne strony tych zjawisk. Prelegentka podała, że 
obecnie w Wielkiej Brytanii mieszka około 300 000 polskich dzieci. To one są 
Dziećmi Trzeciej Kultury. Czy polska edukacja za granicą, dom, instytucje zdo-
łają uchronić je od kryzysu tożsamości? Jaka będzie pomoc, aby wykorzystać 
szanse i kompetencje, które ci młodzi ludzie zdobywają w wyniku życia i uzy-
skanego wykształcenia w innym kraju i kulturze. Wykład ten pozostawił więcej 
pytań, niż dał odpowiedzi.

Po prelekcjach zebrał się panel dyskusyjny ekspertów, którzy odpowiadali 
na dodatkowe pytania uczestników sympozjum.

Na zakończenie sympozjum podano nazwiska laureatów konkursu na kon-
spekt 90-minutowej lekcji na temat Tadeusza Kościuszki, Josepha Conrada-Ko-
rzeniowskiego lub Józefa Piłsudskiego. Rok 2017, w wyniku decyzji Senatu RP, 
jest rokiem, który upamiętnia życie i dokonania tych wielkich Polaków. Warunki 
konkursu zostały przesłane do szkół trzy miesiące przed sympozjum. Jego tema-
ty były następujące:
1. „Joseph Conrad-Korzeniowski – polski szlachcic, kapitan marynarki han-

dlowej, wielki angielski pisarz”;
2. „Tadeusz Kościuszko – syn wolności, bohater dwóch kontynentów”;
3. „Józef Piłsudski – muzeum i instytut jego pamięci w Londynie”.

Celami konkursu było:
 ■ zapoznanie uczniów z  sylwetkami Tadeusza Kościuszki, Josepha Conrada-

-Korzeniowskiego i Józefa Piłsudskiego, z ich życiem w Kraju i poza jego gra-
nicami;

 ■ poznanie, w  jaki sposób Kościuszko, Conrad-Korzeniowski czy Piłsudski 
wpisali się w karty polskiej i światowej historii i literatury;

 ■ dowiedzenie się, jaka jest waga ich dorobku dla Polski i Polaków w Polsce i za 
granicą;

 ■ zapoznanie uczniów z  miejscami upamiętniającymi ich i  nazwanymi ich 
imionami;
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 ■ rozwijanie metodyki polonistycznej w środowisku polonijnym;
 ■ rozwijanie współpracy nauczycielskich środowisk polonijnych.

Jury, w którego skład wchodziły: mgr Beata Howe, mgr Elżbieta Grabska-
-Moyle, mgr Katarzyna Władyka, wyłoniło zwycięzców: Janusza Kulczyckie-
go – dyrektora polskiej szkoły sobotniej w Bournemouth oraz Anetę Wolską, 
Annę Czaban i Anetę Jesionowską ze szkoły w Bradford. Laureaci otrzymali na-
grody pieniężne i książkowe.

II Sympozjum Zakładu Dydaktyki Polonijnej PUNO zostało zorganizowane 
w odpowiedzi na realne potrzeby nauczycieli zaangażowanych w nauczanie ję-
zyka polskiego i przedmiotów ojczystych w polskich szkołach sobotnich. Tym 
samym kontynuuje się dialog i współpracę z nauczycielami, którzy potrzebują 
szkoleń i ustawicznego dokształcania w celu ulepszenia swojego warsztatu. Za-
kład Dydaktyki Polonijnej również zachęca nauczycieli do dalszych badań nad 
nauczaniem i uczeniem się języka polskiego, co będzie prowadziło do zdoby-
wania wyższych stopni naukowych czy też dyplomów, a artykuły pisane na ten 
temat wzbogacą wiedzę innych. Popularność języka polskiego na  Wyspach 
sprzyjaja takim działaniom.

Sympozjum zostało zrealizowane dzięki pomocy finansowej otrzymanej 
od  Konsulatu RP w  Londynie, Fundacji Stowarzyszenie Polskich Kombatan-
tów oraz dzięki woluntarystycznej pracy zespołu Zakładu Dydaktyki Polonijnej 
i pomocy sekretariatu PUNO.

DWA SYmPOZjA ZAKŁADU DYDAKTYKI…
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SprawOzdanie z vii kOnferencji 
kwietniOwej punO1

A niechaj narodowie wżdy postronni znają, 
iż Polacy nie gęsi, iż swój… MUSIC… mają.

(parafraza strofy Mikołaja Reja 
w referacie dr. Krzysztofa Ćwiżewicza)

8 kwietnia 2017 roku w Sali Malinowej Polskiego Ośrodka Społeczno-Kultu-
ralnego (POSK) w Londynie odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja 

Polskiego Uniwersytetu na  Obczyźnie poświęcona „Muzyce i  muzykom pol-
skim w Wielkiej Brytanii po roku 1945”. Referaty wygłaszane były w dwóch ję-
zykach: polskim albo angielskim.

Konferencję otworzyła prof. dr hab. Halina Taborska, rektor PUNO. Pierw-
sza sesja, trwająca do południa, poświęcona była nieżyjącym już kompozyto-
rom i muzykom – Andrzejowi Panufnikowi, André Tchaikowsky”emu i Ryszar-
dowi Bakstowi.

1 Obszerny artykuł autorstwa Joanny Ciechanowskiej, poświęcony tematyce konferen-
cji, zatytułowany Muzyka i muzycy polscy w Wielkiej Brytanii, ukazał się w londyń-
skim „Nowym Czasie”, kwiecień 2017, nr 229.
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Referat o twórczości i życiu Andrzeja Panufnika, zatytułowany „Sir Andrzej 
Panufnik, untypical émigré” („Sir Andrzej Panufnik, nietypowy emigrant”), au-
torstwa lady Camilli Jessel Panufnik, został zaprezentowany w formie audiowi-
zualnej. Żona kompozytora, który w 1991 roku, pod koniec swojego życia, jako 
pierwszy Polak otrzymał od królowej angielskiej tytuł szlachecki, przebywała 
w tym czasie w Warszawie na Wielkanocnym Festiwalu Ludwiga van Beethove-
na, na którym prezentowany był też koncert skrzypcowy Andrzeja Panufnika.

Fotografie wyświetlane na ekranie były w większości robione przez Camillę 
Jessel Panufnik, która przez wiele lat, po pobycie z rodzicami w Indiach i stu-
diach na Sorbonie, podróżowała jako fotograf, pracując dla Save the Children 
Fund w Maroku, Kenii, Ugandzie, Somalii i UK. Jej fotografie były pokazywa-
ne na  wielu wystawach międzynarodowych. Jest też autorką kilkudziesięciu 
książek. Mimo swoich zawodowych osiągnięć zawsze twierdziła, że jej pierw-
sza i  najważniejsza praca to „być żoną Andrzeja Panufnika”. Lady Panufnik 
przedstawiła życie osobiste i zawodowe męża, jego wyjazd z Polski, początek 
kariery w Wielkiej Brytanii, pracę kompozytora i jako dyrygenta Birmingham 
Symphony Orchestra, a  także swoje pierwsze spotkanie z polskim muzykiem 
i późniejsze, spokojne życie małżeńskie w historycznym domu w Twickenham 
nad Tamizą.

Referat również poświęcony Panufnikowi, zatytułowany „Sir Andrzej Pa-
nufnik – życie i twórczość”, wygłosił prof. zw. dr hab. Szymon Kawalla, czołowy 
dyrygent polski, skrzypek, kompozytor i pedagog, dziekan Wydziału I Kompo-
zycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Cho-
pina w Warszawie. Przytoczył słowa Chopina: „Szczęśliwy ten, kto może być 
kompozytorem i wykonawcą zarazem”. W osobistej, pierwszej części wystąpie-
nia, prof. Kawalla wspomniał swoją muzyczną rodzinę, a także rodzinne więzy 
krwi z Chopinem – Adam Krzyżanowski, wuj Chopina, był pradziadkiem mat-
ki Szymona Kawalli. Odmalował również barwnie swe najwcześniejsze kontak-
ty z muzyką, które zadecydowały o dalszej drodze życiowej i o decyzji, podję-
tej w wieku trzech lat (!), zostania dyrygentem. W części głównej referatu prof. 
Kawalla przedstawił życie i twórczość Panufnika w okupowanej przez Niemców 
Polsce i w okresie stalinizmu, wyjazd do Londynu, a także działalność kompo-
zytora w Wielkiej Brytanii, ze szczególnym uwzględnieniem znamion polskości 
w jego twórczości emigracyjnej.

W kolejnym referacie dr Ewa Osińska przedstawiła „Ryszarda Baksta – mi-
strza fortepianu”, pod którego kierunkiem studiowała grę na fortepianie w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Muzycznej w  Warszawie. Swą działalność  artystycz-
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ną zaczęła w 1968 roku, podczas kolejnych studiów w Conservatoire Européen 
w Paryżu, które ukończyła z dyplomem Prix d’Excellence. Dr Osińska, pianist-
ka koncertowa i laureatka wielu nagród, a także członek jury wielu konkursów 
pianistycznych, mówiła o swym profesorze i mistrzu, ale także przyjacielu, któ-
ry wraz z żoną Barbarą Bakst gościł ją wielokrotnie w Londynie. Jej wystąpienie 
było wzruszającym wspomnieniem o człowieku i muzyku. Ryszard Bakst, wy-
kształcony w moskiewskim konserwatorium muzycznym, był w opowieści pia-
nistki nieocenionym pedagogiem, czerpiącym z tradycji rosyjskiej. Poświęcał 
bardzo dużo czasu swoim uczniom, ale ćwiczył też nieustannie własny, bardzo 
szeroki repertuar: grał Skriabina, Prokofiewa, Musorgskiego, Rachmaninowa, 
Coplanda i Szostakowicza. Uczył rozróżniać formy muzyczne, „żeby polonez 
nie był mazurkiem”… Otwierał oczy na muzykę, na piękno, nigdy nie odma-
wiał wsparcia. Sam był bardzo nieśmiały, nie chwalił się, miał tremę, siłą trze-
ba go było wyciągać na scenę. Był prawdziwym artystą, pochłoniętym tworze-
niem, szukaniem dźwięku, a to, charakterystyczne dla szkoły rosyjskiej, jest też 
kamieniem węgielnym pracy polskiej pianistyki. Trudnym przeżyciem osobi-
stym Baksta, ciążącym nad nim do końca życia, było to, że po 1968 roku musiał 
opuścić Polskę.

Ostatnim, przedstawionym na  sesji nieżyjącym kompozytorem, był młodo 
zmarły André Tchaikowsky, postać zarazem intrygująca i tragiczna, przeżywa-
jąca pośmiertnie drugi okres zasłużonej sławy. Referat o jego życiu i twórczo-
ści przygotowała dr Anastasia Belina-Johnson, autorka biografii Tchaikowskiego 
Musician Divided, pisarka, muzykolog, reżyser oper, która pracuje w  londyń-
skim Royal College of Music. Nie mogła jednak wziąć osobiście udziału w kon-
ferencji, bo w tym czasie była w Nowej Zelandii, uczestnicząc w promocji muzy-
ki Tchaikowskiego. Tekst jej wystąpienia odczytał Michał Ćwiżewicz. W narracji 
o życiu i  twórczości muzyka dr Belina-Johnson opisała m.in. tragiczne wyda-
rzenia w Warszawie podczas II wojny światowej, kiedy André, Polak pochodze-
nia żydowskiego, jako dziecko miał zmienione nazwisko i chowany był w szafie 
przez swoją babcię, która uratowała mu życie.

Tchaikowsky, który w międzynarodowej karierze stawiał siebie często w nie-
bezpiecznym kontekście przez swoje kontrowersyjne i prowokacyjne zachowa-
nie czy komentarze, podarował swoją czaszkę Royal Sheakspeare Company. Był 
to ostatni akt „buntownika życia”, a jego biografia napisana przez Anastasię Be-
linę-Johnson nosi podtytuł – Buntownik klawiatury.

W zakończeniu sesji przedpołudniowej prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Ko-
walczyk, dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Informacji Uniwersytetu na Uni-
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wersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach i profesor afiliowana PUNO, au-
torka ponad 100 publikacji naukowych, której polem specjalistycznym jest 
prasa wychodźcza i emigracyjna, przedstawiła referat zatytułowany „Propago-
wanie osiągnięć polskich kompozytorów i wykonawców na łamach londyńskie-
go »Dziennika Polskiego i  Dziennika Żołnierza«” w  latach 1944–1989”. Oba 
te dzienniki (później połączone) w opisanym okresie śledziły muzyczne kro-
ki śpiewaków, kompozytorów i muzyków, takich jak Artur Rubinstein, Igna-
cy Paderewski, Witold Małcużyński, Józef Turczyński, Zygmunt Dygat, Marian 
Błaszczyński, Andrzej Panufnik, Witold Lutosławski, Tola Korian i Nina Gru-
dzińska.

Podczas przerwy obiadowej odbył się w  Jazz Café niezwykły, półtorago-
dzinny koncert młodych muzyków polskich, stanowiący integralną część 
konferencji. Jako pierwsi wystąpili dwaj bracia: Michał i  Filip Ćwiżewiczo-
wie w duecie „Kaprys na dwoje skrzypiec” Henryka Wieniawskiego i „Deli-
rium for Two Violins” Richarda Birchalla. Był to wspaniały spektakl „zgadza-
jących się i kłócących” skrzypiec dwóch młodych wirtuozów, wychowanych 
przez ojca, Krzysztofa Ćwiżewicza, na góralskiej muzyce, którą określił jako 
„święty symbol przynależności”. Pod koniec występu bracia zagrali kompo-
zycję własną Michała, opartą na góralskiej muzyce i balecie Szymanowskiego 
„Harnasie”.

Jako druga wystąpiła Alina Bzhezhinska, harfistka, z gościem specjalnym, 
Magdaleną Durant – sopran. Jest dobrze znana słuchaczom BBC, Radio 3, BBC 
Cultural Show i Classic FM. Na koncercie w Jazz Café grała utwory Jana Seba-
stiana Bacha, Benjamina Brittena, Stanisława Moniuszki i Carlosa Salzedy, jak 
również tradycyjne melodie polskie, szkockie i ukraińskie, takie jak „Plywe ka-
cza” – była to jej własna kompozycja oparta na ukraińskiej, tradycyjnej melodii, 
którą Alina zaaranżowała na harfę.

Następnie popularny zespół jazzowy Leszek Kulaszewicz Quartet w  skła-
dzie: Leszek Kulaszewicz – saksofon, Tomasz Bura – fortepian, Gareth Hughes 
– kontrabas; Marek Dorcik – perkusja, wykonał cztery utwory: standard jazzo-
wy, „O, mój rozmarynie” (polska pieśń żołnierska), „Kaszëbsczé jezora” (zre-
harmonizowany walczyk kaszubski), „Amber Light” (kompozycja Leszka Ku-
laszewicza).

Koncert zakończył się występem Alle Choir – zespołu wybitnych młodych 
wokalistów, którzy brawurowo a  cappella wykonali utwory: „Fly Me to the 
Moon”, „Just in Time”, „Scandinavian Shuffle”, „Fever”.
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Popołudniowa sesja Konferencji została poświęcona muzykom starszego 
i  średniego pokolenia, mieszkającym i  tworzącym na  Wyspach. Ewa Le-

wandowska-Tarasiuk, dr nauk humanistycznych, filolog z wykształceniem mu-
zycznym, kierownik Zakładu Wychowania Muzycznego i Literackiego w Aka-
demii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w  Warszawie, prof. 
PUNO w Londynie, autorka wielu książek z dziedziny kultury literackiej, wy-
głosiła referat „Wirtuozeria fortepianu Anny Marii Stańczyk na Wyspach”. Za-
prezentowała sylwetkę tej wybitnej pianistki, oryginalność jej stylu, wirtuozerię 
wykonania, jak również przedstawiła jej artystyczny rodowód.

Prof. Alicja Fiderkiewicz opowiadała o  swojej karierze, którą rozpoczęła 
w wieku siedmiu lat w warszawskiej Szkole Muzycznej im. Karola Szymanow-
skiego, aby po dwóch latach otrzymać miejsce w Centralnej Szkole Muzycznej 
w Moskwie, gdzie uczyła się przez następne sześć lat. Po ukończeniu liceum 
muzycznego w Warszawie postanowiła kontynuować studia za granicą w Roy-
al Northern College of Music w Manchesterze, w klasie prof. Ryszarda Baksta. 
Zdobyła wiele nagród, jak również Calouste Gulbenkian Fellowship. Była so-
listką z wieloma orkiestrami i nagrała cztery wysoko ocenione płyty.

Mgr Sylwia Praśniewska, filolog, muzykolog, od  ponad 16 lat redaktor 
i dziennikarz, prezentowała referat zatytułowany „Polak na muzycznym Olim-
pie – artystyczna droga Krzysztofa Śmietany”. Opisała karierę tego doskonałe-
go skrzypka, który po otrzymaniu stypendium do Guildhall i wizycie na świę-
tach w Polsce, został niemal uwięziony w kraju przez stan wojenny w 1981 roku. 
Opuścił Kraj dzięki pomocy znajomych. Nastąpiła zmiana życiowych planów, 
rozpoczęła się kariera światowa. W Londynie występował w Queen Elizabeth 
Hall, Royal Albert Hall, o swym koncercie w PROMS w 1997 roku powiedział: 
„Nigdy przedtem ani potem nie grałem dla tak wielkiej publiczności. Ta pu-
bliczność naprawdę kocha muzykę. Występ na PROMS to wielki zaszczyt”. Ro-
dzina, u  której wynajmował pokój, ujęta jego artystycznymi osiągnięciami, 
założyła Fundację, dzięki której Krzysztof Śmietana grał na unikatowych, ne-
apolitańskich skrzypcach z XVIII wieku.

Następnym mówcą był dr Krzysztof Ćwiżewicz, etnomuzykolog, mu-
zyk, nauczyciel, urodzony i  wykształcony w  Krakowie, od  1981 roku miesz-
kający w Londynie. Od 20 lat uczy muzyki w szkołach średnich, kontynuując 
wcześniejszą wieloletnią praktykę prywatnego nauczania. Był odpowiedzialny 
za kierowanie szkolnymi wydziałami muzycznymi, prowadził zespoły szkolne 
(chóry, orkiestry). Zajmuje się również aranżowaniem, komponowaniem i pro-
fesjonalnym przepisywaniem/edytowaniem muzyki (dla Novello i  BBC). Jest 
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aktywny także w życiu muzycznym w Anglii – gra na akordeonie, kontrabasie 
i fortepianie w 25-letnim już zespole góralskim „Giewont”. W referacie „Czym 
jest polska muzyka w Wielkiej Brytanii” nawiązał do tematu „etnicznej tożsa-
mości”. Jako przykład opisał muzykę góralską z Podhala i związane z nią róż-
ne opinie socjologów. Powiedział: „Do badań muzyki góralskiej (i porównania 
jej z muzyka polską w Wielkiej Brytanii) użyłem kilku użytecznych propozycji 
z antropologii społecznej, na których oparłem mój doktorat. Najwięcej inspi-
racji dostarczył mi Victor Turner – wprowadził on pojęcia communitas i kre-
atywności ludzi pogranicza, a  Eric Hobsbawm opisał tzw. wymyśloną trady-
cję. Trzecim był Edward T. Hall i jego podział kultury na formalną, techniczną 
i nieformalną”.

Sesja trzecia poświęcona była twórcom, orkiestrom, chórom i zespołom mu-
zycznym młodszego pokoleniu. Rozpoczął ją Tomasz Furmanek, związany 

z muzyką od młodych lat – prowadził własny zespół muzyczny, pracował w jed-
nej z  warszawskich firm fonograficznych jako menadżer do  spraw promocji 
oraz producent. Pisze także piosenki. Uczył się śpiewu jazzowego pod okiem 
wybitnych warszawskich pedagogów oraz w Niepublicznej Szkole Artystycznej 
im. Jerzego Wasowskiego w Warszawie. Obecnie mieszka w Londynie i zajmu-
je się dziennikarstwem muzycznym, głównie tematyką jazzową. Współpracuje 
z m.in. „Jazz Forum”, „London Jazz News”, „Teraz Rock”, „JazzPress”, „Gońcem 
Polskim”, „Coolturą” czy „Nowym Czasem”. Okazjonalnie zajmuje się działalno-
ścią impresaryjną. Przez prawie pięć lat prowadził w Jazz Café POSK, cieszące 
się bardzo dużą popularnością, regularne imprezy muzyczne „Tomasz Furma-
nek zaprasza…”, prezentując artystów związanych z muzyką jazzową z Polski, 
Wielkiej Brytanii i innych krajów Europy i świata. Gośćmi jego koncertów byli 
m.in.” Michał Urbaniak, Krystyna Prońko, Adam Wendt, Gwilym Simcock, 
Alicja Śmietana, Norma Winstone, John Etheridge, Jim Mullen, Christine To-
bin, Georgia Mancio, Krzysztof Urbański i Alice Zawadzki.

Tomasz Furmanek wygłosił referat „Polscy muzycy młodego pokolenia 
na angielskiej scenie jazzowej”, w którym przedstawił sylwetki wyróżniających 
się muzyków zarówno pochodzenia polskiego, urodzonych tutaj, jak i tych, któ-
rzy przyjechali do Wielkiej Brytanii z Polski. Maciek Pysz, Krzysztof Urbański, 
Leszek Kulaszewicz, Agata Kubiak, Sylwia Białas, Krzysztof Bura to ludzie, któ-
rzy – zdaniem referenta – jak „prawdziwi muzycy posługują się tym samym ję-
zykiem, więc dla nich nie ma problemu porozumieć się w multikulturalnym 
środowisku”.
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Referat w języku angielskim wygłosił Gary Smith. Ten entuzjasta polskiego 
jazzu przedstawił bogatą informację o  współczesnym jazzie w  Polsce i  Wiel-
kiej Brytanii: „Modern jazz in Poland & the UK: a shared heritage”. Opowia-
dał o przejściu z  tradycyjnego jazzu (trad jazz) do bardziej nowoczesnej for-
my wolnego jazzu (free jazz), aż do ostatniego fenomenu – jazzu rockowego 
(jazz fusion), mówił też o równoległości rozwoju muzyki w Polsce i na Zacho-
dzie w tym samym czasie. Gary Smith mówił o swojej pasji do  jazzu: „W la-
tach 50., 60. najlepszą drogą, aby zdenerwować rodziców, była deklaracja bycia 
wielbicielem jazzu”. Przypominał też tych twórców, którzy rozsławili polski jazz 
– wśród nich Krzysztofa Komedę, Zbigniewa Namysłowskiego – pierwszego 
polskiego gościa muzyki jazzowej w UK, Tomasza Stańkę – „Polish Miles Da-
vies” oraz zasługi polskich festiwali muzycznych – festiwale w Sopocie i koncer-
ty Jazz Jamboree w Warszawie, na których regularnie Polska gościła światowej 
sławy muzyków jazzowych.

Dr Agnieszka Szajner z  Instytutu Nauk Społecznych PUNO – badaczka, 
a także dyrygentka chóru dziecięcego, przedstawiła swą „etiudę badawczą”, któ-
rej głównym tematem była „pasja”: co to znaczy, czym ona jest, jak się obja-
wia. Jako przykład przedstawiła zespół Alle Choir, który jest zespołem a capella 
i najlepszym przykładem zespołu istniejącego dzięki pasji śpiewających w nim 
muzyków. Na przykładzie utworów i działalności artystycznej grupy wokalnej 
Alle Choir dr Szajner wyjaśniła, jak szeroko może być pojmowany koncept „pa-
sja” i jak się ona objawia.

Referentką sesji trzeciej była również Barbara Klimas-Sawyer, MA, która 
zajmuje się kulturą folklorystyczną. W 1973 roku założyła Zespół Pieśni i Tań-
ca „Orlęta” i jest jego dyrektorem artystycznym, a także choreografem od 43 lat. 
Została laureatką nagrody im. Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej. 
Jej referat dotyczył „Polskiego folkloru i polskich muzyków w zespołach tanecz-
nych w Wielkiej Brytanii”.

W sesji czwartej i ostatniej mówili o sobie muzycy najmłodszego pokole-
nia, których gry uczestnicy Konferencji słuchali w czasie południowe-

go koncertu. Pierwsze wystąpienie miał Michał Ćwiżewicz, który studiował 
w Royal College of Music, Guildhall School of Music and Drama, CRR w Pa-
ryżu, Escuela Superior de Música Reina Sofia w Madrycie i ze znanymi mu-
zykami – Krzysztofem Śmietaną, Itzhakiem Rashkovskym i członkami Ysaÿe 
and Alban Berg Quartets. Michał Ćwiżewicz jest znanym, bardzo utalentowa-
nym młodym skrzypkiem. Został niedawno przedstawiony królowej angielskiej 
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w pałacu Buckingham na „Young Artists Reception”. Koncertuje na całym świe-
cie, słuchają go odbiorcy BBC Radio 3, jak również telewizji BBC i  polskiej. 
Jest concertmasterem i współdyrektorem Górecki Chamber Orchestra. Gra też 
w duecie ze swoim bratem Filipem Ćwiżewiczem – występują jako Ćwiżewicz 
Brothers. Mówił o sobie w wystąpieniu zatytułowanym „Polsko-brytyjski mu-
zyk – nauczyciel w świecie Schuberta, Szymanowskiego i… Sabały”.

Alina Bzhezhinska, MA, jedna z  najbardziej znanych harfistek w  Wiel-
kiej Brytanii, opowiedziała o swojej karierze w referacie zatytułowanym „Ali-
na Bzhezhinska – polska harfistka, droga zawodowa, osiągnięcia muzyczne 
w Wielkiej Brytanii”. Urodziła się w rodzinie polskiej we Lwowie. Studiowała 
grę na harfie w Akademii Muzycznej w Warszawie, Niemczech i USA. Jest wy-
kładowcą harfy w Szkockim Królewskim Konserwatorium (Royal Conservato-
ire of Scotland) oraz m.in. członkiem zespołów jazzowych Konrada Wisniew-
skiego, tria Kofi-Bzhezhinska-Prime i Kwintetu Niki King.

Ostatnim mówcą na Konferencji był Leszek Kulaszewicz, saksofonista jaz-
zowy, kompozytor, absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku, który od 10 lat 
działa na scenie angielskiej, organizując takie imprezy, jak Londyńskie Zadusz-
ki Jazzowe, Shernhal Jazz Evenings, Jazz Dance & Prosecco, RAFA Club Jazz 
Thursdays. Jest też twórcą alternatywnej metody nauczania improwizacji jazzo-
wej. Jego koncert w Jazz Café był ucztą dla miłośników jazzu, a referat zatytu-
łowany „10 lat w nowym kraju – jako student, muzyk jazzowy i nauczyciel” zo-
stał nagrodzony oklaskami za żywiołową demonstrację tego, że muzyka może 
być pasją, rzemiosłem i dobrą zabawą. Zademonstrował kilka swoich „metod”, 
np. Metoda „5M” – to znaczy pięć minut praktyki codziennie. Jest też, przyznał, 
metoda „5S” – pięć sekund. Tak, bo pięć sekund wystarczy na wyjęcie instru-
mentu. A potem, „zależy od siebie – tłumaczył Leszek Kulaszewicz – pokusa? 
czy nie…? grać dalej czy zostawić instrument?”.

Po długim dniu – 17 referatach i krótkiej dyskusji oraz pytaniach zgroma-
dzonych osób – prof. Halina Taborska, rektor PUNO, zamknęła VII Konfe-

rencję Kwietniową PUNO, dziękując referentom, organizatorom i uczestnikom, 
a także zapraszając do uczestnictwa w VIII Konferencji, zaplanowanej na drugą 
sobotę kwietnia 2018 roku, która ma być poświęcona trzem pokoleniom archi-
tektów i urbanistów polskich, działających w Wielkiej Brytanii po roku 1945.

SPRAWOZDANIE Z vII KONFERENCjI…
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Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Londyn

pOliSH Science day

W niedzielę 19 marca 2017 roku, w ramach trwającego w tym czasie co-
rocznego British Science Week1, w Polskim Ośrodku Społeczno-Kul-

turalnym (POSK) odbył się, współorganizowany przez Polski Uniwersytet 
na Obczyźnie (PUNO) –Science Day: Poland’s Contribution – festyn nauki, 
technologii, inżynierii i  matematyki, obfitujący w  pasjonujące wykłady, inte-
raktywne warsztaty i  ekscytujące eksperymenty. Ponad 500 dorosłych, dzieci 
i młodzieży, z Londynu i nie tylko (odwiedzili nas goście z Southampton, Man-
chester itd.) brało udział w szeregu różnorodnych atrakcji, które zostały przy-
gotowane przez organizatorów.

Polski Uniwersytet na Obczyźnie – wspólnie ze Stowarzyszeniem Techni-
ków Polskich w Wielkiej Brytanii (STP), Polskim Towarzystwem Naukowym 
na Obczyźnie (PTNO) oraz Fundacją „Polonium” – zorganizował wyjątkową 
imprezę, która poprzez wykłady wybitnych uczonych, prezentowała wkład Pol-
ski i Polaków w rozwój współczesnej nauki. W ramach trwających cały dzień 
prezentacji występowali:
 ■ prof. Michał Kleiber, opowiadający o sukcesach polskiej nauki w minionej 

dekadzie, a także o wyzwaniach, które przed nią stoją;
 ■ prof. John Żarnecki, który podczas wykładu „From Highgate to Titan – via 

1 Por. stronę internetową: Britishscienceweek.org.
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Warsaw” przedstawił historię misji Cassini-Huygens, której kulminacją było 
lądowanie próbnika na księżycu Saturna – Tytanie;

 ■ prof. Victor Tybulewicz, prezentujący badania, mające na calu zrozumienie 
procesów prowadzących do występowania syndromu Downa;

 ■ prof. Magdalena Żernicka-Goetz, opisująca znaczenie rozumienia funkcjo-
nowania embrionów, które pozwala na przewidywanie rozwoju ciąży;

 ■ dr Marek Kukuła, przedstawiający fascynujące fakty na temat kosmosu oraz 
tego, jak bardzo mocno, choć często nieświadomie, jesteśmy z nim związani;

 ■ prof. Marta Kwiatkowska, poruszająca zagadnienie bezpieczeństwa i zaufa-
nia w stosunku do autonomicznych robotów, które zdobywają coraz większą 
popularność;

 ■ dr Marcin Stolarski, omawiający historię polskiej astronautyki, ze szczegól-
nym uwzględnieniem projektów PW-Sat i BRITE oraz planowane misje ko-
smiczne.
Ponadto goście, biorący udział w  Science Day, mieli okazję uczestniczyć 

w  szeregu interaktywnych warsztatów, skierowanych zarówno do  dzieci, jak 
i  dorosłych. Tematyka zajęć obejmowała bardzo szeroki zakres: począwszy 
od inżynierii, poprzez nauki ścisłe, aż po biologię i psychologię. Podczas warsz-
tatów dzieci mogły nauczyć się budować konstrukcje ze  spaghetti i  testować 
ich wytrzymałość, konstruować roboty, składać satelity, a nawet jak wykorzy-
stać śmieci (które normalnie trafiają do kosza), aby tworzyć małe dzieła sztuki. 
Gdzie indziej poznawano historię odkrywania tlenu poprzez wybuchowe i eks-
cytujące eksperymenty chemiczne lub studiowano zasady funkcjonowania na-
szego mózgu. W Ravenscourt Park tworzono natomiast eksplodujące wulkany. 
Młodzież i dorośli, którzy uczestniczyli w warsztatach, mogli zapoznać się z od-
kryciami naukowymi w dziedzinie seksuologii oraz badaniach nad świadomo-
ścią.

Trzecią częścią Science Day były eksperymenty i stanowiska naukowe, przy-
gotowane przez organizatorów i zaproszonych gości. Podczas trwających cały 
dzień wydarzeń można było zjeść lody mrożone ciekłym azotem albo zobaczyć, 
jak wiele bakterii funkcjonuje na naszym ciele, oraz obejrzeć filmy w niesamo-
witej scenerii 3D. Miłośnicy techniki mieli okazję obejrzeć wspaniałą makietę 
nowoczesnego domu w technologii Smart House, zapoznać się z  technologią 
modelowania i druku 3D, a także przyjrzeć się autonomicznym robotom w ak-
cji. Na stoisku PUNO istniała możliwość zapoznania się z działalnością uczel-
ni oraz jej szeroką ofertą dydaktyczną. Dodatkowo, chętni mogli wziąć udział 
w godzinnym teście IQ.
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Celem Science Day było zaprezentowanie skomplikowanych zagadnień, 
z którymi obcują na co dzień naukowcy i inżynierowie, w atrakcyjny sposób 
oraz zaszczepienie w odwiedzających tego dnia POSK pasji do nauki i inżynie-
rii. Oprócz tego organizatorzy dążyli do zaprezentowania szerokiej społeczno-
ści, zarówno brytyjskiej, jak i polonijnej, osiągnięć polskich naukowców, któ-
rzy często należą do ścisłej światowej czołówki w swoich dziedzinach.

POLISH SCIENCE DAY




