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Od redakcji

Do lektury szóstego numeru „Zeszytów Naukowych PUNO” zapraszamy 
z nadzieją, że spotka się z życzliwym przyjęciem Czytelników. Niniejszy 

tom różni się od poprzednich tym, że jest podzielony na część naukową i wspo-
mnieniową. Spowodowała to potrzeba i  konieczność ukazania pełnej, wielo-
aspektowej działalności PUNO. Nie tylko bowiem wigor intelektualny współ-
pracowników uczelni stanowi o jej wartości. Mają ją także inicjowane przez nią 
spotkania, eventy, a  co za  tym idzie – wspomnienia polskich artystów zwią-
zane z ich twórczością na obczyźnie, którzy kreują klimat kulturalny polskiej 
obecności na Wyspach Brytyjskich. Wielkim zainteresowaniem cieszyła się VII 
Konferencja Kwietniowa PUNO 8 kwietnia 2017 roku pod hasłem „Muzyka 
i muzycy polscy w Wielkiej Brytanii po 1945 roku” w Sali Malinowej Polskiego 
Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie. Spotkanie to pokazało niekwe-
stionowaną jakość, jaką mają do zaoferowania nasi rodacy uprawiający muzykę 
na wielu płaszczyznach i w różnych gatunkach.

Tradycyjnie dziękujemy dr hab. Ewie Danowskiej z Polskiej Akademii Umie-
jętności w Krakowie za jej społeczne zaangażowanie w naszą pracę i krytyczne 
zrecenzowanie całego materiału pomieszczonego w tym zeszycie. Dziękujemy 
także dr Izie Krasińskiej z Instytutu Dziennikarstwa i Informacji Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego w Kielcach za systematyczne wprowadzanie i uzupełnia-
nie do bazy danych, jaką jest POL-index, bibliografii artykułów opublikowa-
nych w „Zeszytach Naukowych PUNO” od pierwszego numeru, dzięki czemu 
nasze teksty funkcjonują, są widoczne i wykorzystywane w obiegu naukowym. 
Czynimy starania, by nasze opracowania były obecne także w bazie Index Co-
pernicus.
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Od Redakcji

Jak już wspomniano, zebrane tu materiały, zgodnie z przyjętymi założeniami 
redakcyjnymi, zostały podzielone na dwie główne części: Artykuły i rozprawy 
oraz Szkice i eseje – muzyka. Stałym zwyczajem uzupełniają je Recenzje i Spra-
wozdania. Zasięg chronologiczny całości obejmuje okres od II wojny światowej 
do czasów obecnych.

W części pierwszej Artykuły i rozprawy ulokowano teksty, które ukazują, jak 
w różnorodności objawia się wielokierunkowość pól i wątków badawczych au-
torów związanych z PUNO. Otwiera ją analiza mieszkającego i znającego realia 
kraju Helwetów, Mirosława Matyi pt. Specyfika wielokulturowej Szwajcarii. Me-
dioznawca Jolanta Chwastyk-Kowalczyk z  kolei skupiła się na  Propagowaniu 
osiągnięć polskich kompozytorów i wykonawców na łamach londyńskiego „Dzien-
nika Polskiego i Dziennika Żołnierza” w latach 1944–1989, w którym wykazała, 
jak niebagatelną kroniką dokonań Polaków był ten polski dziennik wydawany 
w Londynie do 2015 roku. Ksiądz Władysław Wyszowadzki opisał trudne Re-
lacje państwo – Kościół w latach 1950–1956, czyli w okresie, gdy represyjna po-
lityka komunistycznego rządu w Polsce dążyła do ograniczenia autonomii Ko-
ścioła. Halina Taborska z okazji 75. rocznicy samobójczej śmierci w Londynie 
przedstawiciela Bundu w  Radzie Narodowej RP w  Londynie – Szmula Mor-
dechaja Zygielbojma, ps. „Artur” – na znak protestu przeciw bierności świa-
ta w obliczu zagłady Żydów w getcie warszawskim, przypomniała tę tragiczną 
postać. Z kolei Teresa Folga-Naidoo podzieliła się refleksją na temat: Emigracja 
polska oraz brytyjska opinia publiczna wobec wydarzeń w Polsce początku lat 80. 
XX wieku. Omówiła polityczne ośrodki wspierania „Solidarności” w Wielkiej 
Brytanii od 1980 roku do czasów transformacji ustrojowej, tj. Polish Solidari-
ty Campaign, British „Solidarity with Poland” Campaign i „Solidarity with So-
lidarity” oraz reakcję społeczeństwa brytyjskiego na wprowadzenie stanu wo-
jennego w Polsce. Wojciech Klas opisał Materiały archiwalne dotyczące PUNO 
w archiwum Zdzisława Jagodzińskiego w zasobie Biblioteki Polskiej w Londynie. 
Zdzisław Jagodziński przekazał większość swojego majątku BP POSK, w tym 
swoje archiwum. Porządkowaniem oraz przewożeniem archiwum i księgozbio-
ru do Biblioteki zajęli się jej pracownicy w kwietniu 2001 roku. Urszula Walczak 
zaproponowała wyniki badań dotyczące Stresu akulturacyjnego polskich kobiet 
w związkach wielokulturowych mieszkających w Wielkiej Brytanii. Jej konstata-
cja jest mało budująca:

Polskie kobiety w związkach wielokulturowych mieszkające w Wielkiej Bryta-
nii mogą odczuwać różnorodne problemy związane ze swoim zdrowiem psychicz-
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Od Redakcji

nym, fizjologicznym, jak i emocjonalnym. Ich związki podatne są na kryzysy, co 
wynika z braku posiadania umiejętności realizowania zadań rozwojowych i za-
spokajaniem swoich potrzeb w procesie adaptacji kulturowej.

Mirosław Szcześniak podjął wątek Przedsiębiorca i jego zachowania na wol-
nym rynku w oparciu o literaturę naukową polsko- i anglojęzyczną. Magdalena 
Zegarlińska pochyliła się nad aspektami miłości w twórczości Georga Gardna 
Byrona.

Część druga zatytułowana Szkice i eseje – muzyka powstała w oparciu o za-
potrzebowanie artykułowane przez słuchaczy i  uczestników podczas wspo-
mnianej VII Konferencji Kwietniowej PUNO – „Muzyka i  muzycy polscy 
w Wielkiej Brytanii po 1945 roku”. Żona kompozytora Andrzeja Panufnika po-
dzieliła się swoją serdeczną pamięcią o tym wielkim muzyku. Szymon Kawalla 
zaprezentował Sir Andrzeja Panufnika – doktora honoris causa Polskiego Uni-
wersytetu na Obczyźnie w Londynie i Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Cho-
pina w Warszawie – życie i twórczość. Skrzypek, kompozytor, pedagog Krzysztof 
Ćwiżewicz opisał Zjawisko „muzyki polskiej” w Wielkiej Brytanii po 1945 roku. 
Ewa Lewandowska-Tarasiuk przedstawiła Wirtuozerię fortepianu Anny Marii 
Stańczyk na Wyspach, zwracając uwagę na przekraczanie granic w sztuce przez 
artystkę. Sylwia Praśniewska z kolei zaprezentowała – Polaka na muzycznym 
Olimpie – artystyczną drogę Krzysztofa Śmietany. Leszek Kulaszewicz dokonał 
podsumowania swoich 10 lat w Wielkiej Brytanii jako student, saksofonista i na-
uczyciel. Tomasz Furmanek odnotował funkcjonowanie Polskich muzyków mło-
dego pokolenia na angielskiej scenie jazzowej.

Tom szósty zamykają cztery recenzje ważnych publikacji naukowych oraz 
cztery sprawozdania ze znaczących spotkań naukowych zorganizowanych przez 
PUNO i projektów, w których uczestniczy.

jolanta chwastyk-kowalczyk
redaktor naczelna
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Mirosław Matyja

Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Londyn

Specyfika wielOkulturOwej 
Szwajcarii

wStęp

Zróżnicowana etnicznie i narodowościowo, wielokulturowa Szwajcaria funk-
cjonuje w zasadzie niezmiennie od początków jej państwowości. Po wpro-

wadzeniu w  życie szwajcarskiej konstytucji i  obowiązującego do  dziś ustro-
ju politycznego w 1848 roku, Szwajcaria przekształciła się z biednego narodu 
rolników w społeczeństwo cieszące się niespotykanym w świecie dobrobytem 
i stabilnością polityczna. Dzięki odważnym rozwiązaniom systemowym i insty-
tucjonalnym, opartym na formach demokracji bezpośredniej, neutralności, ko-
rzystnej sytuacji ekonomicznej i specyficznym okolicznościom historycznym, 
kraj ten – w którym istnieje cała mozaika mniejszości narodowych, językowych 
i religijnych – radzi sobie skutecznie w sytuacjach konfliktowych, zarówno we-
wnętrznych, jak i zewnętrznych.

W Szwajcarii mniejszości kulturowe należy podzielić zasadniczo na trady-
cyjne, które są mniejszościami etniczno-językowymi, i tzw. mniejszości nowe, 
ukształtowane na  skutek imigracji w  ostatnim półwieczu. Badania na  temat 
mniejszości tradycyjnych są daleko posunięte, natomiast jeśli chodzi o mniej-
szości nowe, istnieje kilka istotnych problemów związanych z ich klasyfikacją 
i ich pozycją polityczno-społeczną.
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Cel artykuł, będącego namiastką projektu na  temat wielokulturowości 
w Polsce, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii, realizowanego w ramach Zakładu Kul-
tur Mniejszości Narodowych PUNO, to przedstawienie złożonej problematyki 
wielokulturowości w republice alpejskiej. W artykule analizowane jest zróżni-
cowane i wielokulturowe społeczeństwo szwajcarskie w aspekcie politycznym, 
socjokulturowym i  społeczno-obyczajowym. Wartością dodatkową niniejsze-
go tekstu jest analiza uzależnienia statusu mniejszości kulturowych w państwie 
helweckim od instrumentów demokracji bezpośredniej.

pOjęcie „narOdu” w wydaniu SzwajcarSkiM

Zdefiniowanie szwajcarskiego narodu i  narodowości wbrew pozorom nie 
jest wcale łatwe1. Pierwsza próba jego jednoznacznego określenia sięga 

roku 1872. Próbowano wtedy ustalić, czy szwajcarska narodowość w ogóle ist-
nieje. Szukano odpowiedzi na pytanie, czy ludność Szwajcarii może być pojmo-
wana jako społeczność składająca się z wielu narodowości (niemieckiej, francu-
skiej i włoskiej), które są w stanie koegzystować ze sobą pokojowo, lub też może 
rościć sobie „prawo” do określania się narodem.

Ogólne rozumienie „narodu” w tym czasie zgadzało się generalnie z aktu-
alnym pojęciem „narodu szwajcarskiego”, a jego podstawą był początek okresu 
helwetyki (1798–1803). Wówczas Szwajcaria została zorganizowana na wzorzec 
francuski pod nazwą Republiki Helweckiej2. Okres ten, widziany na zewnątrz 
jako okupacja, doprowadził w Szwajcarii do wykreowania dwóch elementar-
nych podstaw przyszłej państwowości: demokracji i  jedności, które funkcjo-
nują na terenie tego kraju do dzisiaj3. Poczucie narodowej więzi wzmocniło się 
w miarę upływu czasu, głównie dzięki wydarzeniom historycznym (np. I i  II 
wojna światowa) i utrwaleniu neutralności kraju.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że pojęcie „narodu” nie występuje w konsty-
tucji Konfederacji Szwajcarskiej. Co prawda w ustawie zasadniczej można do-
szukać się takich określeń, jak „Rada Narodowa” lub „Bank Narodowy”, lecz 
próżno byłoby szukać pojęcia „naród szwajcarski”. Jeszcze w preambule konsty-
tucji z roku 1848 i następnie w zmodyfikowanej konstytucji z 1874 roku wystę-
powało słowo „naród” (niem. Nation):

1 Zob. E. Gellner, Nations and Nationalism, Ithaca, 1983; M. Budyta-Budzyńska, Socjo-
logia narodu i konfliktów etnicznych, Warszawa, 2010.

2 W. Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, Zürich – Basel – Genf, 2005, s. 13–14.
3 Grenzen des Zumutbaren. Erfahrungen mit der französischen Okkupation und der Hel-

vetischen Republik (1798–1803), hrsg. A. Würgler, Basel, 2011, s. 9–27.
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Die Schweizer Eidgenossenschaft, in der Absicht, den Bund der Eidgenossen zu 
befestigen, die Einheit, Kraft und Ehre der schweizerischen Nation zu erhalten 
und zu fördern4.

Całkowita modyfikacja konstytucji, która nastąpiła w 1999 roku, doprowa-
dziła do zmiany tekstu preambuły i usunięcia z niej słowa „naród”. Preambuła 
obecnej konstytucji zawiera pojęcie „społeczeństwa” (niem. Volk, fr. peuple, wł. 
popolo i retoromański pievel), ale nie „narodu”.

Jedynie więc w  domyśle jest zawarte w  konstytucji szwajcarskiej pojęcie 
„narodu”, natomiast samo państwo określa się mianem „narodu woli” (niem. 
Willensnation), które to określenie nie jest tak homogeniczne, jak to występu-
je w  innych państwach europejskich5. W tym sensie Szwajcarzy widzą siebie 
i swój „naród” przez pryzmat wielości i różnorodności, a ich koegzystencja de-
finiowana jest ich wolą współistnienia. Również w tym kontekście popularne 
jest pojęcie „narodu politycznego” (niem. politische Nation), zaś w  ostatnich 
latach używa się coraz częściej określenia „narodu wielokulturowego” (niem. 
multikulturelle Nation) w celu określenia społeczności zamieszkującej helwec-
ki kraj.

Rozważania na temat roli pojęcia „naród” w szwajcarskiej konstytucji i ży-
ciu codziennym obywateli tego kraju wydają się istotne ze względu na kwestie 
mniejszości etnicznych i kulturowo-narodowych, ich zdefiniowanie i osadze-
nie w ramach polityczno-prawnych oraz kulturowych6. Biorąc pod uwagę czte-
ry oficjalne języki, różnorodność religii i kultur, należy stwierdzić, iż Szwajcaria 
jest państwem, które styka się na co dzień z problemem mniejszości kulturo-
wych i  narodowych7. Szwajcarska definicja „mniejszości narodowych” bierze 
głównie pod uwagę dwa zasadnicze aspekty:
 ■ warunkiem koniecznym jest szwajcarskie obywatelstwo;
 ■ dana mniejszość narodowa winna być związana trwale, przez dłuższy czas 

z państwem szwajcarskim.
Z tego bezpośrednio wynika, że „nowe” i niechronione prawnie mniejszości 

nie są generalnie w stanie spełnić tego kryterium. Stąd w Szwajcarii używa się 
przede wszystkim pojęcia „mniejszości kulturowych”.

4 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 29. Mai 1874, Bun-
deskanzlei, Bern, 1998.

5 Por. R.-U. Kunze, Nation und Nationalismus, Darmstadt, 2005.
6 W. Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht…, s. 12–25.
7 Zob. Ch. Büchi, Röstigraben. Das Verhältnis zwischen deutscher und welscher Schweiz. 

Geschichte und Perspektiven, Zürich, 2000.
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uwarunkOwania SzwajcarSkiej wielOkulturOwOści 
– Multilateralne rOzprOSzenie

Powstanie państwa szwajcarskiego nie przebiegało, jak z  powyższego wy-
nika, w  oparciu o  jeden język i  jedna kulturę. Dzisiejsza wielokulturowa 

Szwajcaria to połączenie wielu różnych części składowych w jedność, która ma 
przede wszystkim charakter polityczny. Przez stulecia Szwajcaria borykała się 
z  problemami międzykulturowymi, konfliktami wyznaniowymi oraz napię-
ciami językowymi. Początki Szwajcarii wiążą się ze zjednoczeniem trzech nie-
mieckojęzycznych kantonów: Uri, Schwyz i Unterwalden, które zawarły zwią-
zek wieczysty w  1291 roku na  wzgórzu Rütli. Pierwsza Konfederacja z 1798 
roku była głównie państwem niemieckojęzycznym. Stąd tak widoczna, rów-
nież współcześnie, dominacja języka niemieckiego oraz kultury germańskiej. 
W Szwajcarii wraz z rozwojem Konfederacji dołączały do niej kolejne kantony, 
nie tylko niemieckojęzyczne, ale również francusko- i włoskojęzyczne.

Społeczeństwo szwajcarskie stawało się coraz bardziej zróżnicowane i wielo-
płaszczyznowe. W okresie Republiki Helweckiej (1798–1803) uprzednie pod-
ległe terytoria francusko- i włoskojęzyczne zyskały status równorzędnych kan-
tonów, a  tym samym język francuski i włoski zdobyły taką samą pozycję jak 
niemiecki. W konsekwencji, konstytucja z 1848 roku uznała te trzy języki za na-
rodowe. Był to kolejny etap przekształcania się Szwajcarii w państwo wielojęzy-
kowe i wielokulturowe. Szwajcarska tożsamość narodowa zaczęła krystalizować 
się dopiero w pierwszej połowie XX wieku jako odpowiedź na wewnętrzne pro-
cesy asymilacyjne oraz zagrożenie zewnętrzne ze  strony państw sąsiednich – 
rywalizujących ze sobą potęg europejskich w okresie I wojny światowej. Okres 
międzywojenny wzmocnił szwajcarską świadomość dotyczącą odmienności 
kulturowej, istotną rolę odegrał tu konflikt z Włochami, które rościły preten-
sje do włoskojęzycznego kantonu Ticino oraz obszarów romańskojęzycznych 
kantonu Gryzonia. Ogromne znaczenie miało również referendum narodowe 
i częściowa modyfikacja konstytucji z 1938 roku, co doprowadziło do nadania 
językowi retoromańskiemu statusu języka narodowego. W 1999 roku język re-
toromański na mocy referendum oraz nowego zapisu konstytucyjnego otrzy-
mał częściowy status języka oficjalnego Federacji, łącznie z gwarancjami jego 
przetrwania i rozwoju.

Obecnie istnieją w Szwajcarii cztery grupy językowe: niemiecka, francuska, 
włoska i retoromańska. W związku ze znacznymi dysproporcjami liczebnymi 
użytkowników poszczególnych języków kantony dwóch mniejszych regionów 
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językowych (włoski i retoromański) otrzymują dodatkowe fundusze wspiera-
jące edukację i kulturę – ma to na celu utrzymanie szwajcarskiej wielokulturo-
wości. Dystrybucja budżetowa w tym zakresie jest nieproporcjonalnie korzyst-
na dla mniejszych grup kulturowych8. Specyfika rozwoju dziejowego Szwajcarii 
spowodowała, iż cechą charakterystyczną wielu dziedzin – w tym życia umysło-
wego, artystycznego i naukowego – jest daleko posunięta decentralizacja i re-
gionalizacja. Dlatego też główna odpowiedzialność finansowa za przedsięwzię-
cia kulturalne spoczywała przede wszystkim na kantonach i dużych miastach, 
jak Bazylea, Genewa, Lozanna czy Zurych. Prowadzi to do wytworzenia różnic 
w zakresie zasięgu i tempa rozwoju różnych zjawisk kulturowych w poszczegól-
nych regionach kraju9.

Inicjatywy wspierające szwajcarską wielokulturowość mają na celu utrzyma-
nie harmonii pomiędzy różnymi kulturami i zapobieganie wzajemnej izolacji 
odmiennych grup narodowych, językowych i religijnych. Niemniej jednak każ-
dy z regionów na swój sposób walczy z problemami10. I tak, dla Szwajcarii re-
toromańskiej problematyczną kwestią jest jej mała liczebność oraz wewnętrzne 
rozbicie regionu na różne obszary dialektalne. Włoskojęzyczny obszar Szwajca-
rii (Ticino) jest natomiast w dużym stopniu uzależniony gospodarczo i struk-
turalnie od  szwajcarskiego obszaru niemieckojęzycznego. W tym kontekście 
istotnym problemem był brak do 1996 roku wyższej uczelni w kantonie Tici-
no, co zmuszało młodych ludzi do kształcenia się poza granicami swojego re-
gionu. Francuskojęzyczna część Szwajcarii, choć najmniej zróżnicowana pod 
względem dialektów i  ciesząca się działalnością licznych frankofońskich sto-
warzyszeń kulturalnych i językowych, napotyka na kulturową barierę i izolację 
szczególnie w  stosunku do  sąsiadującej grupy niemieckojęzycznej. Głównym 
problemem niemieckojęzycznej części Szwajcarii – dominującej pod względem 
wielkości, liczebności i  siły gospodarczej – jest kwestia porozumiewania się 
z pozostałymi grupami językowymi tego kraju i duża liczba dialektów. Standar-
dowa forma języka niemieckiego (Hochdeutsch) używana jest przez niemiec-
kojęzycznych Szwajcarów raczej niechętnie i rzadko. W piśmie funkcjonuje za-
zwyczaj tzw. język szwajcarskoniemiecki, natomiast w mowie Schwyzerdütsch, 
dodatkowo podzielony na wiele wzajemnie zróżnicowanych dialektów.

8 R. Zbinden, Wielokulturowość w Szwajcarii, tłum. M. Tarasińska, 2006, strona inter-
netowa: Tolerancja.pl/?wielokulturowa-szwajcaria,319,,,2, dostęp 2 V 2018.

9 Por. J. Wojtowicz, Historia Szwajcarii, Wrocław i in., 1976, s. 251.
10 Por. A. Porębski, Wielokulturowość Szwajcarii na rozdrożu, Kraków, 2009, s. 165.
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Mówiąc o szwajcarskiej wielokulturowości, należy również rozważyć relacje 
pomiędzy Szwajcarami a społecznościami cudzoziemców, którzy coraz liczniej 
napływają do Federacji. Stosunek do obcych w tym kraju jest dwoisty: z jednej 
strony mamy do  czynienia z  tradycyjną szwajcarską otwartością, z  drugiej – 
występuje sztywne rozróżnienie na obywateli szwajcarskich i obcokrajowców. 
Można w  tym wypadku nawet mówić o  tzw. społeczeństwie równoległym11. 
Powoduje to liczne problemy, m.in. z integracją cudzoziemców, czy też obawa 
społeczeństwa szwajcarskiego przed utratą świadomości narodowej.

Badacze kultury szwajcarskiej zwracają uwagę na czynniki sprzyjające sku-
tecznemu zarządzaniu wielokulturowością w tym państwie, wymieniając przede 
wszystkim kwestie polityczne i ekonomiczne, a także geograficzne. Można tu 
przytoczyć m.in. specyficzne położenie geopolityczne Szwajcarii oraz jej relacje 
z krajami sąsiednimi, historyczny rozwój Konfederacji, a także politykę migra-
cyjną związaną przede wszystkim z falami imigracji politycznych, a następnie 
imigracji ekonomicznych. Wielokulturowość Szwajcarii jest głównie rezulta-
tem jej szczególnego położenia geograficznego na skrzyżowaniu silnych wpły-
wów kulturowych Niemiec, Francji i Włoch. Do dziś była ona w stanie efektyw-
nie radzić sobie z tą różnorodnością przede wszystkim dzięki dostosowanym 
do niej rozwiązaniom instytucjonalnym i korzystnej sytuacji ekonomicznej.

Mówiąc o formach zarządzania wielokulturowością, należy zauważyć, że bez 
wątpienia wyjątkowa organizacja polityczna Szwajcarii pozwoliła jej przetrwać 
i istnieć w harmonii mimo ogromnej różnorodności religijnej i językowej. Na-
leży tu wyróżnić cztery decydujące czynniki: konstytucję, która zasadę różno-
rodności czyni priorytetem, federalizm, rząd przedstawicielski i  demokrację 
bezpośrednią12.

U podstaw szwajcarskiego ustroju społecznego, wyrosłego z  doświadczeń 
wielokulturowości, oraz tradycyjnej szwajcarskiej czterojęzyczności, stoją dwie 
zasady, wzajemnie się uzupełniające: zasada wolności językowej (Sprachenfre-
iheit) i zasada terytorialna (Territorialitätsprinzip)13. Pierwsza mówi o tym, że 
każdy ma prawo posługiwać się swoim językiem ojczystym, druga dotyczy ko-
munikacji między organami władzy a obywatelami (używany jest jeden z czte-

11 M. Matyja, Granice demokracji bezpośredniej. Wpływ szwajcarskiego systemu politycz-
nego na proces integracyjny muzułmańskiej mniejszości religijnej, Brzezia Łąka, 2014, 
s. 148 n.

12 A. Porębski, Wielokulturowość Szwajcarii…, s. 165.
13 Tamże, s. 163.
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rech szwajcarskich języków narodowych – ten język, który przynależy do grupy 
narodowościowej, stanowiącej większość na danym terytorium), tym samym 
ograniczając zasadę wolności językowej. Jednostkami polityczno-administra-
cyjnymi, które określają funkcjonowanie zasady terytorialnej, są kantony i gmi-
ny, a nie państwo jako całość.

Ukształtowany w pierwszej połowie XX wieku model szwajcarskiej wielo-
kulturowości, regionalne zakorzenienie czterojęzyczności, oparte o  wielolet-
nią tradycję współistnienia różnych grup narodowych i językowych, poddawa-
ny jest obecnie poważnej próbie. Zachodzące współcześnie procesy wpływają 
na  jego znaczną zmianę. Wyróżnić tu należy procesy globalizacyjne i  rosną-
cą imigrację. Dotychczasowe etniczne społeczności szwajcarskie napotykają 
na wiele trudności w utrzymaniu wypracowanego w przeszłości tradycyjnego 
modelu helweckiego.

Szwajcarska polityka kulturalna rządzi się specyficznymi prawami w porów-
naniu z pozostałymi krajami europejskimi, bowiem nie posiada jednego, wspól-
nego planu działania w tym zakresie. Polityka kulturalna w Szwajcarii w głów-
nej mierze leży w gestii władz kantonów i miast, natomiast władze państwowe 
pełnią jedynie rolę koordynatora.

MniejSzOści językOwe

Konstytucja szwajcarska określa prawo mniejszości językowych do posłu-
giwania się własnym językiem, definiuje ochronę i wspieranie tych mniej-

szości. Potwierdza to polityka językowa w  Szwajcarii, która przykłada szcze-
gólnie dużą wagę do ochrony języka włoskiego i retoromańskiego w kantonie 
Gryzonia oraz Ticino14.

W zmodyfikowanej konstytucji z 1874 roku uznane zostały języki: niemiec-
ki, francuski i włoski jako obowiązujące języki narodowe – jednocześnie za-
gwarantowano ich ochronę zarówno na płaszczyźnie ogólnoszwajcarskiej, jak 
i kantonalnej15.

Wolność językowa – jako podstawowe prawo – jest zawarta w art. 18 konsty-
tucji, który bierze również pod uwagę dialekty i język pisany. Artykuł ten okre-
śla swobodę obywateli w posługiwaniu się własnym językiem. Należy jednak 
dodać, iż interpretacja art. 18 może zostać ograniczona na mocy wspomnianej 

14 B. Pedretti, Die Beziehungen zwischen den schweizerischen Sprachregionen, w: Die 
viersprachige Schweiz, hrsg. H. Bickel, R. Schläpfer, Aarau, 2000, s. 269 n.

15 Por. W. Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht…, s. 17–20.
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„zasady terytorialnej”, która zabrania państwu dokonywać jakichkolwiek zmian 
w ramach konstelacji używanych języków za pomocą polityki językowej. Wy-
jątkiem są środki podejmowane przez państwo w celu zapewnienia stabilizacji 
i utrzymania istniejących obszarów językowych.

Najważniejszym postanowieniem konstytucyjnym dotyczącym polityki ję-
zykowej w Szwajcarii jest niewątpliwe art. 70, określany powszechnie „artyku-
łem językowym” (niem. Sprachenartikel). Jego punkt 3 podkreśla rolę umac-
niania współpracy między wspólnotami językowymi, co leży zarówno w gestii 
federacji, jak i kantonów. W tym sensie instytucje państwowe i kantonalne win-
ny kierować się postanowieniami art. 2 konstytucji, według którego federacja 
i kantony są zobowiązane do zachowania i utwierdzania kulturowej jedności 
państwa szwajcarskiego.

Art. 70 konstytucji Konfederacji Szwajcarskiej jest podstawą polityki języko-
wej, z którego wynikają dalsze postanowienia dotyczące konkretnych środków 
ochronnych i wspierających mniejszości językowe.

Natomiast art. 2 konstytucji, który zwraca uwagę na wewnętrzną spoistość 
i różnorodność kulturalną kraju, wpływa na pozostałe ustalenia konstytucyjne 
i „podlega” tylko niewiążąco prawu międzynarodowemu. Na uwagę zasługuje 
art. 8 pkt 2, który gwarantuje obywatelom równość wobec prawa, również w za-
kresie posługiwania się językiem. Sformułowania zawarte w art. 70 mają więc 
mocne podstawy prawne zawarte w art. 2, art. 8 pkt 2 i art. 18.

Szwajcaria składa się – jak uprzednio wspomniano – z  różnych regionów 
oraz kręgów kulturowych i językowych16. W każdym regionie językowym nada-
wane są własne programy radiowe oraz wydawane liczne gazety. Dwie trzecie 
ludności zamieszkującej Szwajcarię posługuje się językiem niemieckim, a ra-
czej jego szwajcarską odmianą, zwaną Schwytzertütsch. Język francuski uży-
wany w  Szwajcarii nie odbiega w  dużym stopniu od  języka znanego z  Fran-
cji. Język ten w najczystszej postaci na terenie Szwajcarii występuje w kantonie 
Neuchâtel. Natomiast istnieją pewne różnice między dialektem występującym 
we włoskojęzycznym Ticino a standardowym językiem włoskim, są jednak nie-
liczne. Większość mieszkańców kraju zna więcej niż jeden język – albo drugi 
język narodowy, albo coraz częściej w ostatnich latach angielski. Do tej różno-
rodności językowej i kulturowej Szwajcarii, wynikającej z uwarunkowań histo-
rycznych, doprowadziło centralne położenie Szwajcarii między trzema istotny-
mi kręgami kultur europejskich – niemieckim obszarem językowym, Francją 

16 M. Matyja, Granice demokracji bezpośredniej…, s. 58 n.
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i Włochami. Kultura różnych części kraju jest kształtowana nadal w znacznym 
stopniu przez graniczące kraje, używające danego języka narodowego.

Czwartym językiem oficjalnym jest – wywodzący się z łaciny – język reto-
romański, używa go mniej niż 0,5% Szwajcarów, głównie w Gryzonii. Język ten 
stanowi lingwistyczny relikt – dialekty retoromańskie mają zasięg lokalny, czę-
sto ich użycie ogranicza się do jednej górskiej doliny. Są one stopniowo wypie-
rane przez język niemiecki, istnieje nawet obawa, iż z czasem zupełnie zanikną. 
Od 1990 roku społeczność szwajcarska posługująca się tym językiem zmalała 
z 0,6% do 0,46% i obecnie posługuje się nim na co dzień ok. 34 000 osób.

W przychylnym stosunku Szwajcarów francuskojęzycznych do integracji eu-
ropejskiej ma się wyrażać ich pozytywne nastawienie do Francji, wolne od fo-
bii i urazów, którymi są nacechowane relacje między Szwajcarami niemiecko-
języcznymi a Niemcami. W Szwajcarii niemieckojęzycznej żywsza jest pamięć 
o zagrożeniu inwazją Niemiec hitlerowskich, a także częściej odczuwa się skut-
ki obecnej niemieckiej ekspansywności gospodarczej, napływu niemieckich fa-
chowców do republiki alpejskiej oraz ogólnego kompleksu wobec Niemiec.

Tabela 1. Ludność Szwajcarii – podział językowy z 2016 roku

Język Procent

niemiecki 62,8

francuski 22,9

włoski 8,2

retoromański 0,5

angielski 5,1

inne 18,1

Razem 117,6*

Źródło: Departament ds. Statystyki Konfederacji Szwajcarskiej, strona internetowa: Bfs.admin.
ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/sprachen-religionen.html, dostęp 18 IX 2018

* Razem przekracza 100%, ponieważ respondenci mogli podać więcej niż jeden język.

W przeciwieństwie do Belgii regiony językowe w Szwajcarii nie posiadają 
własnych politycznych struktur i  granica językowa nie jest odpowiednikiem 
granicy kantonalnej. To wyjaśnia poniekąd brak sytuacji konfliktowych między 
szwajcarskimi mniejszościami językowymi17.

17 Por. N. Bakić, Sprachliche Minderheiten in Serbien und in der Schweiz, Zürich, 2010.
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Wielojęzyczność jest podstawowym elementem tożsamości szwajcarskiego 
państwa i gwarantem uznawania mniejszości kulturowych w tym kraju. Jest za-
warowana, jak już wspomniano, konstytucyjnie, a federacja i kantony zobowią-
zane są do ochrony mniejszości językowych18.

Przytoczone dane statystyczne w  tabeli 1 wykazują, że oprócz tradycyjnie 
dominujących języków używanych przez społeczeństwo szwajcarskie (niemiec-
ki, francuski, włoski i retoromański) znaczące są również inne języki, które po-
jawiły się w Szwajcarii na skutek procesu imigracji.

Nie uwzględniając cudzoziemców oczekujących na azyl i mających prawo 
do  tymczasowego pobytu w  Szwajcarii, udział obcokrajowców w  społeczeń-
stwie szwajcarskim szacuje się na ponad 20%19. Łącznie w Szwajcarii można dziś 
spotkać przedstawicieli około 190 narodowości. Do największych grup należą 
Włosi, obywatele krajów byłej Jugosławii, Portugalczycy, Niemcy, Hiszpanie, 
Turcy i Francuzi. Napływający cudzoziemcy to uchodźcy szukający schronie-
nia, członkowie rodzin osiadłych już wcześniej imigrantów, ludzie poszukujący 
pracy, azylanci oraz studenci. Imigracja do helweckiego kraju kształtowała się 
w historii i nadal kształtuje w zależności od sytuacji politycznej na świecie, np. 
Węgrzy przyjeżdżali po roku 1956, Czesi i Słowacy po 1968, a Polacy w okresie 
stanu wojennego na początku lat 80. XX wieku. Ostatnia masowa imigracja była 
związana z przeobrażeniami wojenno-politycznymi w krajach byłej Jugosławii 
i z ruchami rewolucyjnymi w krajach Afryki Północnej. Obecnie największym 
motywem emigracji do Szwajcarii jest praca zarobkowa, która – po podpisaniu 
umów bilateralnych między Szwajcarią a UE – przyciąga szczególnie obywateli 
niemieckich.

Należy w tym miejscu zadać istotne pytanie: czy zapisy konstytucyjne od-
zwierciedlają w pełni wymagania stawiane w kontekście rozwiązania proble-
mu wielojęzyczności?

Niewątpliwie ustalenia konstytucyjne definiują jednoznacznie politykę języ-
kową w republice alpejskiej. Rada Federalna wyraziła opinię na temat polityki 
językowej w Szwajcarii, stwierdzając, iż należy ona do

18 D. Richter, Sprachenordnung und Minderheitenschutz im schweizerischen Bundes-
staat. Relativität des Sprachenrechts und Sicherung des Sprachfriedens, Heidelberg, 
2005, s. 407–1006.

19 Departament ds. Statystyki Konfederacji Szwajcarskiej, strona internetowa: Bfs.ad-
min.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/migration-integration/auslaendi-
sche-bevoelkerung.html, dostęp 12 V 2018.
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najważniejszych cech każdego narodu […]. Jeśli polityka ta ulega zmianie, 
zmienia się przez to siłą rzeczy naród jako polityczna społeczność. Jeśli kultura 
językowa ubożeje, osłabia to również społeczeństwo. Szczególnie w naszym pań-
stwie federacyjnym, które odznacza się witalnością kulturową i związaną z tym 
językową różnorodnością, polityka językowa ma duże znaczenie jako część poli-
tyki państwa20.

W konstytucji jest zawartych wiele postanowień, które regulują politykę ję-
zyków państwowych i  urzędowych (art. 4 i  art. 70 pkt 1) oraz określających 
stosunek między regionami a ugrupowaniami językowymi (art. 70 pkt 2 do 5) 
i szczególnie wspomnianą zasadę terytorialności, która formułuje politykę ję-
zykową kantonów:

Kantony określają swoje języki urzędowe. Aby zapewnić zgodne współżycie 
między wspólnotami językowymi, zwracają one uwagę na tradycyjną językowo 
strukturę regionu oraz uwzględniają autochtoniczne mniejszości językowe (art. 
70 ust. 2).

W tym sensie zasada terytorialności rozumiana jest jako funkcja regional-
nego i  kantonalnego podziału kompetencji, według którego każda jednostka 
administracyjno-terytorialna (kanton) dysponuje ograniczoną liczbą uznanych 
prawnie języków urzędowych21.

Jednocześnie jednak wspomniany już art. 18 konstytucji gwarantuje obywa-
telom swobodę używania języka ojczystego, ale także innych języków. To pod-
stawowe prawo, zawarte w konstytucji, daje każdemu obywatelowi możliwość 
porozumiewania się językiem ojczystym.

Art. 8 pkt 2 zabrania – co jest bardzo ważne dla mniejszości – dyskrymina-
cji pod względem używania języka, oprócz tego istotne są w kontekście polityki 
językowej art. 31 i art. 32 pkt 2 konstytucji szwajcarskiej. Ponadto niektóre ar-
tykuły ustawy zasadniczej nawiązują do potrzeby używania tłumaczeń w przy-
padku nieznajomości języków urzędowych przez osoby należące do  nowych 
mniejszości językowych.

Co wynika dokładnie z tych postanowień konstytucyjnych w procesie rów-
nouprawnienia szwajcarskich mniejszości językowych?

Przede wszystkim wymienione wyżej ustalenia konstytucyjne gwarantują 
wolność językową obcokrajowcom i przedstawicielom mniejszości językowych 

20 Postulat Rady Federalnej w  sprawie nowej konstytucji Konfederacji Szwajcarskiej 
z 20 XI 1996.

21 D. Richter, Sprachenordnung und Minderheitenschutz…, s. 145 n.
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na terytorium Szwajcarii, zarówno prywatnie, jak i publicznie. To podstawowe 
prawo posługiwania się własnym językiem jest jednak ograniczone obowiąz-
kiem posługiwania się językiem urzędowym w  kontaktach między osobami 
prywatnymi a urzędami kantonalnymi oraz federalnymi.

Dodatkowe ograniczenie dotyczy zasady terytorialności, według której 
w poszczególnych kantonach różne języki są oficjalnymi językami urzędowy-
mi. Biorąc pod uwagę fakt, że wielojęzyczność w Szwajcarii jest ogólnie akcep-
towana, zasada terytorialności językowej staje coraz bardziej pod znakiem za-
pytania i wzbudza coraz więcej wątpliwości oraz protestów ze strony nowych 
mniejszości językowych22.

Konstytucja Konfederacji Szwajcarskiej posiada wystarczające uregulowa-
nia, aby ujednolicić ten przestarzały proces polityki językowej i umożliwić no-
wym mniejszościom narodowym korzystanie z  tych samych podstawowych 
praw, jakie posiadają mniejszości językowe uznane prawnie w kraju alpejskim. 
Brakuje jednak w dalszym ciągu konkretnych i decydujących uregulowań praw-
nych oraz ich wdrożenia w życie23.

MniejSzOści religijne

Szczególnie w początkowym okresie państwowości szwajcarskiej zarysowały 
się problemy w procesie zjednoczenia kraju, wynikające z różnic religijnych, 

które doprowadzały często do wojen i buntów. Jaskrawym przykładem był kon-
flikt między katolikami a protestantami w 1847 roku, który doprowadził w kon-
sekwencji do utworzenia szwajcarskiego państwa związkowego w 1848 roku.

Art. 15 konstytucji szwajcarskiej formułuje ogólne prawa gwarantujące wol-
ność wyznania i wolność wyboru religii:

1. Gwarantuje się wolność sumienia i wyznania.
2. Każdy ma prawo swobodnie wybierać swoją religię i swoje przekonania świato-

poglądowe i wyznawać je indywidualnie lub wspólnie z innymi.
3. Każdy ma prawo wstępowania lub należenia do wspólnoty wyznaniowej i po-

bierania nauczania religijnego.
4. Nikt nie może być zmuszany do wstąpienia lub należenia do wspólnoty wyzna-

niowej, do wykonywania praktyk religijnych i pobierania nauczania religijnego.

22 J. P. Müller, M. Schefer, Grundrechte in der Schweiz. Im Rahmen der Bundesverfas-
sung, der EMRK und der UNO-Pakte, Bern, 2008, s. 297.

23 Por. Eine Schweiz – viele Religionen. Risiken und Chancen des Zusammenlebens, hrsg. 
M. Baumann, J. Stolz, Bielefeld, 2007.
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Prawa te, podobnie jak inne prawa podstawowe, mogą zostać jednak ograni-
czone, co gwarantuje z kolei art. 36 konstytucji szwajcarskiej:

1. Ograniczenia praw podstawowych wymagają podstawy ustawowej. Poważne 
ograniczenia muszą być przewidziane w  samej ustawie. Wyłączone są przy-
padki poważnego, bezpośredniego i nieuniknionego niebezpieczeństwa.

2. Ograniczenia praw podstawowych muszą być usprawiedliwione interesem pu-
blicznym bądź ochroną praw podstawowych osób trzecich.

3. Ograniczenia praw podstawowych muszą być proporcjonalne do założonego celu.
4. Istota praw podstawowych jest nienaruszalna24.

W sprzeczności z  art. 15 stoi art. 72 pkt 3, który de facto zabrania budo-
wy minaretów na terytorium Konfederacji Szwajcarskiej25. Art. 72 został zmie-
niony po referendum w 2009 – społeczeństwo szwajcarskie wypowiedziało się 
w powszechnym głosowaniu przeciwko budowie wież na muzułmańskich świą-
tyniach na terytorium państwa helweckiego26.

Tabela 2. Podział społeczeństwa szwajcarskiego 
według przynależności religijnej w 2016 roku

Religie/Kościoły Procent

Kościół katolicki 36,5

Szwajcarski Kościół Protestancki 24,5

islam 5,2

judaizm 0,3

inne religie chrześcijańskie 5,9

brak przynależności religijnej 24,9

inne 1,4

religia nieznana 1,3

Razem 100,0

Źródło: Departament ds. Statystyki Konfederacji Szwajcarskiej, strona internetowa: Bfs.admin.
ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/sprachen-religionen.html, dostęp 18 IX 2018

24 Tamże.
25 Art. 72 pkt 3 w wersji niemieckiej brzmi: Der Bau von Minaretten ist verboten.
26 F. Müller, M. Tanner, Muslime, Minarette und die Minarett-Initiative in der Schweiz. 

Grundlagen, w: Streit um das Minarett. Zusammenleben in der religiös pluralistischen 
Gesellschaft, hrsg. M. Tanner u.a., Zürich, 2009, s. 38.
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W Szwajcarii nie istnieje oficjalna religia państwowa. Dominującym wyzna-
niem jest chrześcijaństwo, a największą mniejszością religijną są wyznawcy isla-
mu. Historycznie kraj jest dość równo podzielony między katolików a kalwini-
stów, że skomplikowaną mozaiką mniejszości religijnych na w obszarze niemal 
całego kraju. Potwierdza to, że Szwajcaria reprezentuje klasyczną formę wielo-
kulturowego państwa demokratycznego27.

Tabela 2 przedstawia procentowy podział społeczności szwajcarskiej we-
dług przynależności religijnej. Dominacja kościołów chrześcijańskich jest jed-
noznaczna. Na uwagę zasługuje stosunkowo duży udział zarówno liczbowy, jak 
i procentowy religijnej mniejszości muzułmańskiej oraz mała liczba wyznaw-
ców judaizmu w Szwajcarii, co jest związane z sytuacją historyczną w tym kraju.

Największymi wyznania chrześcijańskie to Kościół katolicki (36,5%) i Szwaj-
carski Kościół Protestancki (24,5%). Większe miasta (Berno, Zurych, Bazylea, 
Genewa) są protestanckie, a w środkowej Szwajcarii i w Ticino dominuje reli-
gia katolicka. Imigracja uzupełniła ten obraz o islam, prawosławie i inne znacz-
ne mniejszości religijne, jak pietyzm, Kościół nowoapostolski, hinduizm i bud-
dyzm.

Ponad 24% Szwajcarów nie należy do żadnej wspólnoty religijnej. Sondaże 
pokazują, że tylko 48% Szwajcarów deklaruje wiarę w Boga (mimo przynależ-
ności religijnej), dalsze 39% dopuszcza możliwość istnienia nieokreślonej siły 
wyższej, a 9% deklaruje ateizm. Pozostałe 4% nie potrafi lub nie chce się okre-
ślić28.

W 1980 roku odbyło się w  Szwajcarii referendum w  sprawie całkowitego 
rozdziału państwa od  Kościołów, które zostało jednak odrzucone przez 80% 
obywateli.

Katolicy szwajcarscy pod względem religijności nie odróżniają się od więk-
szości narodów Europy. W praktykach religijnych, głównie z  okazji wielkich 
uroczystości i najważniejszych świąt, udział wiernych ogranicza się do mniej-
szości. Papiestwo, watykański centralizm i dogmatyczność Kościoła są podda-
wane bardzo ostrej krytyce – nie tylko przez wiernych Kościoła rzymskokato-
lickiego, ale także przez hierarchię katolicką, która żąda większej niezależności 
tego Kościoła w Szwajcarii od Watykanu.

27 Więcej na ten temat: W. Kymlicka, Multikulturalismus und Demokratie: über Minder-
heiten in Staaten und Nationen, Frankfurt am Main, 2000.

28 Dane pochodzą z Departamentu Statystyki Konfederacji Szwajcarskiej w Neuchâtel, 
stan: 2018 r.
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Kościół katolicki chroni swoich członków poprzez rozwijanie sieci organi-
zacji i tym samym walkę przeciwko utracie kontroli społecznej nad wiernymi. 
Te starania o wewnętrzną integracje tego Kościoła są trudne, gdyż postępująca 
indywidualizacja społeczeństwa i chęć otwarcia się na nowe ruchy powoduje, że 
liczba katolików maleje z roku na rok. Większość istniejących w Szwajcarii pa-
rafii katolickich jest bardzo liberalna i egalitarna: księża dokonują wielu zmian 
w tradycyjnej liturgii, msze mogą odprawiać świeccy katecheci i pastorzy czy 
nawet pastorki z Kościoła protestanckiego w przypadku braku księży katolic-
kich29. Generalnie w Szwajcarii brakuje kapłanów do ewangelizacji wiernych, 
ponadto liczba księży maleje dramatycznie, co jest generowane znikomą liczba 
nowych powołań. Prowadzi to do sytuacji, w której coraz większa liczba parafii 
jest pozbawiona pasterzy. To z kolei wiąże się z dodatkowym obciążeniem po-
zostałych kapłanów i ze zmniejszeniem możliwości sprawowania duszpaster-
stwa pozamszalnego. Sytuacja ta generuje również imigrację księży z zagranicy, 
którzy w pewnym stopniu wypełniają te lukę30.

Ruch reformacyjny w Szwajcarii bierze swój początek w XVI wieku, kiedy 
to nastąpił podział na zwolenników Lutra z jednej oraz zwolenników Zwinglie-
go i Kalwina z drugiej strony. Obecnie Kościół protestancki jest utożsamiany 
z tymi wspólnotami protestanckimi w Szwajcarii, które oficjalnie zostały uzna-
ne w 1648 roku w ramach traktatu pokojowego w Osnabrück31.

Kościoły protestanckie są zorganizowane w Szwajcarii na wzór prezbiteriań-
sko-synodalny. Oznacza to, że wspólnoty lokalne nie uznają władzy zwierzch-
niej, nie istnieje żadna hierarchia duchowna ani żaden urząd pedagogiczny, wo-
bec czego hierarchia ma charakter administracyjny, a nie duchowy. Członkowie 
autonomicznych parafii wybierają swoje władze samodzielnie, same określają 
również wysokość podatku kościelnego i  zarządzają sprawami finansowymi 
we własnym zakresie32.

Muzułmańska społeczność w  Szwajcarii jest pod względem wielkości, jak 
już wspomniano, trzecią grupą religijną. Współżycie chrześcijan i muzułma-
nów wymaga ciągłego rozwiązywania trudnych problemów integracyjnych, 
które rodzą się niejako automatycznie w wypadku zetknięcia się tak różnych re-
ligii i kultur, jakimi są chrześcijaństwo i islam. Nie jest to łatwe nawet w tak libe-

29 M. Matyja, Granice demokracji bezpośredniej…, s. 66 n.
30 Tamże, s. 21.
31 A. Porębski, Wielokulturowość Szwajcarii…, s. 116.
32 Tamże, s. 117.
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ralnym i demokratycznym kraju, jakim jest Szwajcaria. Zasadniczą kwestią jest 
przyznanie praw, a jeśli tak – to w jakim wymiarze, przybyszom z obcych kra-
jów, będących wyznawcami religii niechrześcijańskich. Tak zwane prawa pod-
stawowe przysługują bowiem wszystkim mieszkańcom republiki alpejskiej33.

Wzrost muzułmańskiej społeczności w  Szwajcarii związany jest z  migra-
cją ekonomiczną i stosunkowo dużym napływem uchodźców z tzw. Trzeciego 
Świata oraz państw byłej Jugosławii. Aż 2/3 muzułmanów to sunnici, znaczą-
cą grupę tworzą także szyici i  lewici. Stowarzyszenia muzułmańskie na  tere-
nie Szwajcarii są bardzo zróżnicowane politycznie, rozdrobnione i  skłócone 
ze sobą, dlatego też nie potrafią wyłonić przedstawiciela lub przywódcy, który 
byłby reprezentatywny dla całej społeczności i prowadził dialog z władzami fe-
deralnymi lub kantonalnymi. Muzułmańskie prawo, opierające się na woli bo-
skiej, determinuje to negatywne zjawisko dodatkowo34. Rodzi się tu problem 
stosunku muzułmanów do  państwa świeckiego i  jego demokratycznej formy 
rządów.

Najbardziej dynamiczny wzrost liczby wiernych w latach 1980–2010 wystą-
pił w ramach mniejszości muzułmańskiej. Jeszcze w 1980 roku liczba muzuł-
manów na terytorium Szwajcarii wynosiła 56 600 wiernych, w roku 2000 osią-
gnęła ok. 310 000, w roku 2010 – 350 000, a w roku 2015 wzrosła do ok. 500 000.

Zupełnie w innej sytuacji są szwajcarscy wyznawcy judaizmu, których po-
pulacja jest jednak o wiele niższa od liczby muzułmanów i wynosi około 20 000 
(0,25%). Żydzi byli przez długi okres czasu dyskryminowani na  terytorium 
państwa szwajcarskiego. Już w pierwszej wersji konstytucji z 1848 zostały ogra-
niczone ich prawa wyznaniowe i prawa osiedlania się. Dopiero w zmodyfiko-
wanej konstytucji z 1874 roku ta mniejszość religijna uzyskała pełne prawne 
i społeczne równouprawnienie35.

Liczby wyznawców pozostałych religii – zarówno chrześcijańskich, jak i nie-
chrześcijańskich – są niewielkie i nie wykazują tendencji wzrostowych. Godna 
uwagi jest liczba wyznawców prawosławia (2,3%), pietyzmu (0,6%), hinduizmu 
(0,5%) i buddyzmu (0,5%).

Opisane zjawiska są symptomatyczne nie tylko dla Szwajcarii, lecz znajdują 
potwierdzenie również w innych krajach zachodnioeuropejskich.

33 W. Kälin, Grundrechte im Kulturkonflikt. Freiheit und Gleichheit in der Einwande-
rungsgesellschaft, Zürich, 2000, s. 58 n.

34 Por. M. Ruthven, Islam, przeł. K. Pachniak, Warszawa, 1998.
35 F. T. Külling, Antisemitismus in der Schweiz zwischen 1866 und 1900, Zürich, 1977.
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Reasumując, należy stwierdzić, iż religie: katolicka, protestancka i islamska 
są dominującymi wyznaniami w  społeczeństwie szwajcarskim (68,5%), przy 
czym wyznawcy islamu charakteryzują się silną dynamiką wzrostową.

nOwe MniejSzOści kulturOwe

Napływ nowych mniejszości kulturowych do Szwajcarii został zapoczątko-
wany po  II wojnie światowej i  wiązał się bezpośrednio z  migracją eko-

nomiczną, szczególnie z  dużym napływem gastarbeiterów z  państw połu-
dniowoeuropejskich i uchodźców z tzw. Trzeciego Świata oraz z państw byłej 
Jugosławii. W 1945 roku przyjechali do Szwajcarii pierwsi imigranci z Turcji. 
Byli to studenci, którzy dzięki finansowej pomocy państwa tureckiego zdoby-
wali wykształcenie na wyższych uczelniach w Szwajcarii. Większość z nich opu-
ściła Szwajcarię po ukończeniu studiów, część jednak pozostała. W 1946 przy-
była do Szwajcarii grupa misjonarzy muzułmańskich pod nazwa Ahmadiyya, 
która wybudowała w 1963 roku pierwszą świątynię na terytorium tego państwa 
– meczet Mahmud w Zurychu. Następny został wybudowany dopiero w 1978 
roku w Genewie.

Masowy proces imigracyjny do Szwajcarii można podzielić na dwa główne 
etapy. Pierwszy to okres od początku lat 60. do połowy lat 70. ubiegłego wieku, 
kiedy do Szwajcarii przybywali tureccy, włoscy, hiszpańscy i portugalscy pra-
cownicy niewykwalifikowani. Dynamicznie rozwijająca się gospodarka Szwaj-
carii potrzebowała nowych niewykwalifikowanych pracowników36. W tym sa-
mym czasie nastąpił również napływ pracowników sezonowych z  regionów 
Jugosławii. Etap ten określany jest okresem tzw. męskiej imigracji. Z punktu 
widzenia szwajcarskich ośrodków decyzyjnych, mieli to być pracownicy sezo-
nowi, którzy po określonym czasie i po wykonaniu krótko- i średniotermino-
wych prac wracali regularnie do swoich ojczyzn.

Ta sytuacja uległa zmianie, kiedy tymczasowe pozwolenia na pracę i pobyt 
w Szwajcarii zamieniono na pobyty długoterminowe, co było związane z wybu-
chem wojny w państwach byłej Jugosławii. Z początkiem lat 90. ubiegłego wie-
ku nastąpił napływ rodzin pracowników sezonowych z krajów bałkańskich, co 
rozpoczęło drugi etap imigracji do kraju alpejskiego. Napływ kobiet i dzieci stal 
się wówczas wyzwaniem dla przyjmującego państwa szwajcarskiego, charakte-

36 S. M. Behloui, S. Lathion, Muslime und Islam in der Schweiz. Viele Gesichter einer 
Weltreligion, w: Eine Schweiz – viele Religionen. Risiken und Chancen des Zusammen-
lebens, hrsg. M. Baumann, J. Stolz, Bielefeld, 2007, 198 n.
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ryzującym się integracją kobiet muzułmańskich w procesie pracy i dzieci w ra-
mach edukacji37. Na tym etapie imigracji muzułmańskiej do Szwajcarii po raz 
pierwszy doszło do zderzenia kulturowego między społeczeństwem szwajcar-
skim a światem islamu. Objawem tego była odmienna wśród imigrantów inter-
pretacja podziału ról w rodzinie i w społeczeństwie dla mężczyzn i kobiet, inne 
zasady w wychowaniu dzieci i stosunek do instytucji państwowych. Przybywa-
jący muzułmanie zaczęli czuć się zagrożeni utratą własnych wartości religijno-
-kulturowych, co było bezpośrednią przyczyną zakładania przez nich instytucji 
językowych, kulturalnych i religijnych.

Po 2014 roku nastąpił, podobnie jak w  innych krajach zachodnioeuropej-
skich, napływ uchodźców z północnoafrykańskich krajów Maghrebu do Szwaj-
carii, co wiązało się z  ruchami rewolucyjnymi i  wojnami domowymi w  tych 
krajach. Pociągnęło to za sobą fale uchodźców z Afryki centralnej i Azji do Eu-
ropy, w tym do Szwajcarii.

OchrOna MniejSzOści narOdOwych 
w Szwajcarii

W prawie międzynarodowym uwzględnia się przede wszystkim ochro-
nę mniejszości narodowych, a nie kulturowych. Również w Szwajcarii 

ochrona mniejszości narodowych opiera się na uznanych standardach między-
narodowych38. Należy nadmienić, że szwajcarska kultura polityczna podkre-
śla zasadę proporcjonalności i  konsensu w  reprezentacji politycznej i  stosuje 
się ją zarówno do partii politycznych, jak i  języków narodowych oraz religii. 
Sprawia to, że państwo to wykazuje bardzo niski poziom konfliktowych lub po-
krywających się postanowień prawnych federacji, kantonów i społeczności lo-
kalnych. Trzeba tu zaznaczyć, że przynależność lokalno-polityczna jest bardzo 
głęboko wrośnięta w mentalność obywatela szwajcarskiego, który zdecydowa-
nie na pierwszym miejscu utożsamia się z gminą i kantonem, natomiast Berno 
jest dla niego w większym stopniu siedzibą rządu niż stolicą państwa.

W porównaniu z konstytucją z 1848 roku, a zwłaszcza z jej zmodyfikowa-
ną formą z roku 1874, aktualna preambuła konstytucji jest bardziej konkretna 
i koncentruje się zasadniczo na pojęciu „społecznej różnorodności” i „wielo-
ści społecznej”, natomiast poprzednie wersje konstytucji podkreślały jedynie 
pojęcie „jedności”. Różnica ta ma duże znaczenie w kontekście mniejszości 

37 W. Kälin, Grundrechte im Kulturkonflikt…, s. 151–153.
38 Zob. G. Janusz, Ochrona mniejszości narodowych w Europie, Lublin, 2011.
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kulturowych, zaś stwierdzenie „jedności w wielości” podkreśla wielokulturo-
wy charakter państwa helweckiego, a jednocześnie sugeruje ochronę mniej-
szości39.

W jaki sposób obecna konstytucja Konfederacji Szwajcarskiej chroni mniej-
szości kulturowe/narodowe w tym kraju? Konstytucja nie zawiera ostatecznej 
definicji pojęcia „mniejszości narodowych”, co wcale nie oznacza, iż mniejszości 
nie są chronione w tym państwie. W społeczeństwie szwajcarskim, jak w każ-
dym społeczeństwie przyjmującym imigrantów, występują bowiem konflikty 
między większościowymi i mniejszościowymi ugrupowaniami i ich kulturami, 
które generują sprawiedliwą wykładnię praw podstawowych. Kälin przedstawia 
to zjawisko w ten sposób:

Pytań dotyczących praw podstawowych imigrantek i imigrantów nie można in-
terpretować w odosobnieniu i niezależnie od praw podstawowych własnych grup 
kulturowych. Przyczynia się to do  lepszego zrozumienia konfliktów w  ramach 
praw podstawowych w społeczeństwach imigracyjnych: w obydwu przypadkach 
może dojść do konfliktu między osobami i ugrupowaniami mniejszości kulturo-
wej z jednej i większości społeczeństwa z drugiej strony z powodu braku wzajem-
nej akceptacji kultury mniejszości i większości lub wręcz jawnego zwalczania się. 
Z tego też powodu nie dziwi fakt, że praktyka sądownicza nie rozróżnia między 
obywatelami danego państwa a imigrantkami i imigrantami, lecz traktuje oby-
dwie kategorie według jednakowych norm prawnych40.

Preambuła konstytucji szwajcarskiej podkreśla ważną rolę zjawiska wielo-
kulturowości w  kraju alpejskim. Wyraża bowiem wolę współżycia „jedności 
w wielości” na zasadzie wzajemnego poszanowania:

W dążeniu do odnowienia Federacji, przez wzmocnienie wolności i demokra-
cji, niezawisłości i pokoju, w duchu solidarności i otwartości wobec świata, zde-
cydowani żyć w jedności, we wzajemnej życzliwości i poszanowaniu ich różno-
rodności, świadomi wspólnych osiągnięć i  odpowiedzialności wobec przyszłych 
pokoleń, pewni, że wolny jest tylko ten, kto korzysta ze swej wolności i że siłę na-
rodu mierzy się dobrem słabych.

Potwierdza to art. 2 pkt 2 konstytucji:

Wspiera ogólny dobrobyt, trwały rozwój, wewnętrzną spoistość oraz kulturalną 
różnorodność kraju,

39 P. Tschannen, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Bern, 2007.
40 W. Kälin, Grundrechte im Kulturkonflikt…, s. 31, tłum. autora.
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podkreślając jedność różnych kultur, przy czym społeczeństwo winno two-
rzyć wielokulturowe państwo, a jego różnorodność należy widzieć jako szansę, 
a nie zagrożenie41.

Czy przytoczone wyżej fragmenty konstytucji są wystarczające, aby mówić 
o  ochronie mniejszości narodowych w  ramach szwajcarskiego systemu poli-
tycznego? Z pewnością nie wystarczają i  prowokują nie tylko dyskusję spo-
łeczną, lecz także debatę parlamentarną. Zarówno parlament, jak i rząd, jako 
najwyższe polityczne instancje w państwie szwajcarskim, są zobligowane do in-
terpretacji konstytucji i pełnego określenia celów ochrony mniejszości narodo-
wych42. Niemniej jednak art. 2 pkt 2, mimo bardzo abstrakcyjnego sformułowa-
nia ochrony mniejszości, stanowi normę obowiązującą.

pOlityka integracyjna Szwajcarii

Dzięki utworzeniu w  1848 roku szwajcarskiego państwa federalnego mo-
gły zostać w dużym stopniu spełnione oczekiwania mniejszości języko-

wych i religijnych w ramach samostanowienia szwajcarskich kantonów43. Tak-
że dzisiaj szwajcarski system polityczny uznawany jest za wzorcowy w procesie 
rozwiązywania wielokulturowych problemów. Jednak nie wszystkie mniej-
szości kulturowe mogą w jednakowym stopniu korzystać z pozytywnych cech 
systemu federalnego44. Jaskrawym tego przykładem była polityka Konfede-
racji Szwajcarskiej wobec Romów, która doprowadziła w  okresie 1930–1970 
do zniszczenia ich wędrującej formy egzystencji. Podobnie polityka rządu wo-
bec tzw. nowej imigracji nie daje się porównać ze wspaniałomyślnym nastawie-
niem Helwetów wobec tradycyjnych mniejszości etnicznych.

Konieczność prowadzenia systematycznej polityki integracyjnej w Szwajca-
rii pojawiła się w helweckiej polityce dopiero w 90. latach XX wieku, po odsu-
nięciu tendencji antyemigracyjnych, które były nacechowane niechętnym na-
stawieniem do obcokrajowców.

41 W. Linder, R. Zürcher, Ch. Bolliger, Gespaltene Schweiz – geeinte Schweiz. Gesell-
schaftliche Spaltungen und Konkordanz bei den Volksabstimmungen seit 1874, Baden, 
2008, s. 211 n.

42 S. Cattacin, C. R. Famos, M. Duttwiler, H. Mahnig, Staat und Religion in der Schweiz 
– Anerkennungskämpfe, Anerkennungsformen, Bern, 2003.

43 Zob. A. Manatschal, Kantonale Integrationspolitik im Vergleich. Eine Untersuchung 
der Determinanten und Auswirkungen subnationaler Politikvielfalt, Baden-Baden, 
2013.

44 Por. S. Cattacin, C. R. Famos, M. Duttwiler, H. Mahnig, Staat und Religion…
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Aktualna polityka Szwajcarii wobec mniejszości narodowych została sfor-
mułowana w raporcie rządowym, dotyczącym „Konwencji ramowej o ochronie 
mniejszości narodowych”. Konfederacja Szwajcarska, ratyfikując ten akt w 1998 
roku, sformułowała definicję mniejszości narodowych, dostosowując ją do sy-
tuacji w tym kraju.

Według tej nowo sformułowanej definicji, biorącej pod uwagę z  jednej 
strony sugestie Rady Europy, a  z drugiej – szwajcarski federalizm, mniejszo-
ści narodowe w Szwajcarii to grupy osób, które liczbowo są mniejsze od reszty 
społeczeństwa w tym kraju lub w odpowiednim kantonie i które posiadają oby-
watelstwo szwajcarskie. Osoby te winny posiadać tradycyjne i solidne powia-
zania ze Szwajcarią, jednocześnie jednak winny kultywować własna tożsamość 
narodową, w szczególności tradycje kraju pochodzenia, własną kulturę, religię 
i język45.

Dyskusja na  temat obcokrajowców i  nowych mniejszości narodowych 
w  Szwajcarii sprowadza się z  reguły do  stwierdzenia o  konieczności integra-
cji. Centralnym tematem jest – obok pracy – znajomość jednego z obowiązu-
jących w Szwajcarii języków, określana jako klucz do pełnej integracji. Debata 
ta przebiega w podobnej atmosferze jak dyskusje na ten temat w krajach Unii 
Europejskiej, poszukuje się przy tym najlepszej koncepcji integracyjnej46. Sam 
proces integracji jest nie do uniknięcia, Szwajcaria to bowiem kraj przyjmujący 
imigrantów i uzależniony ekonomicznie od napływającej siły roboczej. Biorąc 
pod uwagę znaczenie tego procesu, dziwi fakt, iż szwajcarskie ustawodawstwo 
dopiero niedawno uznało integrację jako zadanie państwa.

Oczywiście integracja zawiera, oprócz znajomości języka, cały szereg innych 
kryteriów, które można określić generalnie jako respektowanie wartości sfor-
mułowanych w  konstytucji. Jednak możliwość porozumiewania się w  języku 
kraju przyjmującego jest najbardziej „mierzalnym” kryterium i stąd w publicz-
nej debacie na temat integracji wysuwa się tę kwestię na czołowe miejsce.

Nie jest tajemnicą, że system demokracji bezpośredniej utrudnia i przecią-
ga w czasie integrację i związanie z nią równouprawnienie mniejszości kulturo-
wo-narodowych w Szwajcarii47. Badania Narodowego Programu Badawczego 

45 Por. T. Milic, Ideologie und Stimmverhalten, Zürich, 2008.
46 Zob. S. Riedel, Muslime in der Europäischen Union. Nationale Integrationskonzepte im 

Vergleich, Berlin, 2005.
47 Szerzej na ten temat: M. Matyja, Dysfunkcjonalność szwajcarskiej demokracji bezpo-

średniej, Toruń, 2016.
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na uniwersytecie w Bernie wykazują, iż referenda przeprowadzone w Szwajcarii 
w ciągu ostatnich 120 lat, dotyczące mniejszości narodowych, wypadały z regu-
ły na niekorzyść tych mniejszości. Ich równouprawnienie przesuwano za każ-
dym razem w  czasie, natomiast odpowiednie ustawy, na  których podstawie 
przyznanie praw mniejszościom byłoby możliwe, zaostrzano. Jednak nie tylko 
instrumenty demokracji bezpośredniej, a więc referendum i inicjatywa, wpły-
wały negatywnie na położenie mniejszości narodowych. Dużą role odgrywały 
i odgrywają nadal urzędy państwowe i elity polityczne w tym kraju.

Mimo iż elity polityczne akceptują i uznają prawa mniejszości narodowych, 
jednak nie przedstawiają tego problemu na  forum parlamentu – w  obawie 
przed walką polityczną w wypadku ewentualnego referendum48. Obok tej tak-
tyki, prowadzonej przez politycznych decydentów i administrację państwową, 
istotne są również wartości i poglądy, reprezentowane przez społeczeństwo. Kto 
opowiada się za otwartą na zewnątrz Szwajcarią, ten z reguły opowiada się jed-
nocześnie za rozszerzeniem praw mniejszości narodowych w tym kraju. Kon-
serwatyści natomiast usiłują te prawa ograniczać do minimum, argumentując 
to stanowisko obawą przed wyobcowaniem społecznym i utratą szwajcarskiej 
tożsamości narodowej. Również same mniejszości narodowe/kulturowe wpły-
wają na ich pozycję i szanse równouprawnienia w społeczeństwie szwajcarskim. 
Mniejszości niepotrafiące się zasymilować i reprezentujące prowokująco obce 
wartości, mają nikłe szanse na ich zaakceptowanie przez wyborców – same so-
bie zamykają w ten sposób drogę w procesie integracji.

W XIX wieku głownie katolicy i Żydzi byli ofiarami negatywnych wyników 
w głosowaniach referendalnych49. W 1874 roku zostały ograniczone prawa ka-
tolików w zmodyfikowanej wówczas konstytucji, zaś dopiero w 1973 roku znie-
siono zakaz funkcjonowania zakonu jezuitów50. Również Żydzi byli przez długi 
okres dyskryminowani na terytorium państwa szwajcarskiego. Już w pierwszej 
wersji konstytucji z 1848 zostały ograniczone ich prawa wyznaniowe i prawa 
osiedlania się. Dopiero w zmodyfikowanej konstytucji z 1874 roku ta mniej-
szość religijna uzyskała pełne prawne i społeczne równouprawnienie51.

48 B. Gamble, Putting Civil Rights to a Popular Vote, „American Journal of Political Sci-
ence”, 1997, 41, s. 245–269.

49 Por. P. Krauthammer, Das Schächtverbot in der Schweiz 1854–2000. Die Schächtfrage 
zwischen Tierschutz, Politik und Fremdenfeindlichkeit, Zürich, 2000.

50 W. Linder, R. Zürcher, Ch. Bolliger, Gespaltene Schweiz…
51 F. T. Külling, Antisemitismus in der Schweiz…
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W ostatnich latach jaskrawym przykładem negatywnego wpływu demokra-
cji bezpośredniej na  równouprawnienie mniejszości kulturowych było refe-
rendum na temat budowy minaretów muzułmańskich w Szwajcarii. Naród re-
publiki alpejskiej opowiedział się w referendum – jak uprzednio wspomniano 
– zdecydowanie przeciwko ich powstawaniu.

Aktualne instrumenty integracyjne są niewystarczające i  docierają tylko 
do części potrzebujących. Natomiast konieczne wydaje się dotarcie do wszyst-
kich członków mniejszości narodowych, którzy nie posługują się dotąd jed-
nym z oficjalnych języków obowiązujących w Szwajcarii lub nie są wyznawcami 
uznanych prawnie religii. Fakt nieznajomości oficjalnego języka nie powinien 
stanowić przyczyny jakiejkolwiek dyskryminacji.

deMOkracja bezpOśrednia 
a prawa MniejSzOści kulturOwych

Kwestia tego, czy system federalny Szwajcarii posiada więcej wad czy zalet 
w odniesieniu do mniejszości kulturowych w tym kraju, pociąga za sobą 

dyskusję ideologiczną, ponieważ brakuje tu bezpośrednich porównań z  sys-
temami politycznymi innych państw52. Federalizm Szwajcarii ma wiele uwa-
runkowań, które – w zależności od punktu widzenia i sytuacji – można uznać 
za  pozytywne lub negatywne, biorąc pod uwagę stosunek państwa szwajcar-
skiego do mniejszości narodowych53.

Ze względu na wielokulturowość Szwajcarii trudno byłoby osiągnąć społecz-
no-polityczny konsens bez federalizmu54. Dzięki temu systemowi stare mniej-
szości etniczne, językowe czy religijne nie czują się pokrzywdzone lub gorzej 
traktowane od innych. Szereg decyzji podejmuje się na najniższym szczeblu po-
litycznym, co chroni obywatela przed nieuzasadnioną bądź nietrafioną ingeren-
cją ze strony państwa55. Federalizm hamuje napięcia międzykulturowe i etnicz-

52 Zob. J. M. Gabriel, Das politische System der Schweiz, Bern, 1997.
53 A. Christmann, Demoklesschwert Volksabstimmung? Genese von Anerkennungsregeln 

für Religionsgemeinschaften in den Schweizer Kantonen, „Swiss Political Science Re-
view”, 2010, 16 (1), s. 1–41.

54 M. Matyja, Federalism and multiethnicity in Switzerland, w: Essays on Regionalisa-
tion. Collection of reports submitted at the International Conference. Regionalisation 
in Southeast Europe. Comparative Analysis and Perspectives, ed. Agencija Lokalne 
Demokratije, Center – Agency of Local Democracy, Subotica, 2001, s. 129–136.

55 Por. R. Eichenberger, Starke Föderalismus. Drei Reformvorschläge für fruchtbaren Fö-
deralismus, Zürich, 2002.
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ne oraz dopasowuje działalność państwa na rzecz różnic międzyregionalnych. 
Nikłe napięcia regionalne, jak również znikome konflikty polityczne są najlep-
szym świadectwem tego, iż państwo federalne w szwajcarskim wydaniu funk-
cjonuje optymalnie. Wprawdzie proces negocjacji na płaszczyźnie międzykan-
tonalnej i  w relacji federacja – kantony jest niejednokrotnie długotrwały, co 
bywa często z zewnętrznego punktu widzenia niezrozumiałe, jednak w efekcie 
końcowym prowadzi do pozytywnych i pozbawionych większego ryzyka rezul-
tatów.

Z drugiej strony przedstawiciele mniejszości kulturowych jakiegoś kantonu 
mogą czuć się w pewnym sensie poszkodowani, jeśli nie posiadają tych samych 
praw, jakimi dysponują ich odpowiednicy w sąsiednim kantonie56. Kantonalne 
kompetencje i bezpośrednia demokracja są bronione w Szwajcarii konsekwent-
nie, a tam, gdzie dochodzi do kontrowersji międzykantonalnych, szuka się po-
kojowych rozwiązań na zasadzie tzw. konkordatu, czyli umowy międzykanto-
nalnej.

Szwajcarski system polityczny różni się od  innych znanych systemów de-
mokratycznych krajów europejskich. Poprzez ustawodawstwo konstytucyjne 
i specyficzne narzędzia, jakimi są referendum i inicjatywa ludowa, naród stał 
się prawdziwym suwerenem, mającym głos w każdej ważnej sprawie: od pro-
blemów na poziomie gminy po wypowiedzenie się na temat zmian konstytucji 
na poziomie Federacji. Kolektywny system władzy oraz duży wpływ grup inte-
resów i obywateli nie znajdują odpowiednika w żadnym innym państwie. Dla-
tego też szwajcarskiego federalizmu, z jego całą kompleksowością i specyfiką, 
nie da się bezpośrednio przenieść, bez uprzedniej dokładnej analizy jego gene-
zy, na system polityczny innych państw57.

Dlatego wnikliwa analiza funkcjonowania mniejszości kulturowych w pań-
stwie szwajcarskim jest możliwa jedynie w  oparciu o  zbadanie specyfiki sys-
temu politycznego republiki alpejskiej, który determinuje egzystencję tych 
mniejszości.

Czy bezpośrednio-demokratyczna forma rządzenia państwem stanowi nie-
bezpieczeństwo dla narodowych, językowych i religijnych mniejszości w Szwaj-
carii?

56 T. B. Donovan, Direct Democracy and Minority Rights. An Extension, „American 
Journal of Political Science”, 1999, 45, s. 1020–1024.

57 G. Kirchgässner, F. Gebhard, P. Lars, M. R. Savioz, Die direkte Demokratie. Modern, 
erfolgreich, entwicklungs- und exportfähig, Basel – Genf – München, 1999.
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Czy inicjatywa ludowa i referendum są narzędziami demokratycznymi, sto-
jącymi w sprzeczności z polityką integracyjną w tym państwie?

Powszechnie wiadomo, że istnieje konflikt interesów między demokracją 
a państwem prawa oraz między zasadą większości demokratycznej a zasadami 
liberalnymi. Ów konflikt można regulować, lecz nie można go ostatecznie roz-
wiązać. Krytycy systemu demokracji bezpośredniej wychodzą z założenia, że 
większości w danym społeczeństwie nie wykazują w swoim zachowaniu wobec 
mniejszości ani rozsądku, ani altruizmu, dlatego głosując w kwestiach dotyczą-
cych mniejszości, członkowie większości nie kierują się poczuciem odpowie-
dzialności, lecz przede wszystkim względami ekonomicznymi58.

Stosunek między demokracja bezpośrednia a prawami człowieka jest bardzo 
ambiwalentny. Dzięki narzędziom bezpośrednio-demokratycznym, większości 
maja większe szanse przeforsować swoje racje, aniżeli ma to miejsce w ramach 
struktur reprezentatywnego systemu politycznego59. Demokracja bezpośrednia 
reaguje niewątpliwie bardziej wrażliwie na preferencje społeczeństwa, w eks-
tremalnych wypadkach może dojść do przegłosowania danego wotum wbrew 
prawom człowieka i obywatela. Natomiast w demokracji reprezentatywnej pro-
ces podejmowania decyzji politycznej jest związany z debatą polityczną, przy-
taczaniem argumentów, ale przede wszystkim z tworzeniem koalicji. W ramach 
demokracji bezpośredniej istnieje również dyskusja polityczna, lecz brakuje in-
nych mechanizmów filtrujących decyzje polityczne, zanim zostaną one defini-
tywnie podjęte przez społeczeństwo przy urnie60.

W tym miejscu należy postawić pytanie: czy wszystkie prawa dotyczące 
mniejszości w Szwajcarii winny podlegać głosowaniu? Albo: jakie prawa mniej-
szości należy uznać za fundamentalne i niepodlegające głosowaniu?

Szukając odpowiedzi na te pytania, należy jeszcze raz wziąć pod uwagę zna-
czenie konstytucji, która zawiera podstawowe uregulowania, zapewniające 
podstawową ochronę mniejszościom językowym i religijnym61. Jej odpowied-
nia interpretacja i właściwe zastosowanie w praktyce jest zadaniem szwajcar-
skiego rządu i administracji.

58 L. P. Feld, M. R. Savioz, Direct Democracy Matters for Economic Performance. An Em-
pirical Investigation, „Kyklos”, 1997, 50, s. 507–538.

59 M. Matyja, Besonderheiten des politischen Systems der Schweiz. Föderalismus und di-
rekte Demokratie, „Europa Regionum”, 2009, Bd. 12, s. 13 n.

60 B. Frey, L. Goette, Does the Popular Vote Destroy Civil Rights?, „American Journal of 
Political Science„, 1998, 42, s. 1343–1348.

61 Por. D. Richter, Sprachenordnung und Minderheitenschutz…
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zakOńczenie

Zasadę szwajcarskiej „jedności w wielości” najlepiej odzwierciedla wielokul-
turowość i wielojęzyczność tego kraju, ale także stosunkowo wysoki pro-

cent obcokrajowców.
Obecnie istnieją w Szwajcarii cztery grupy językowe: niemiecka, francuska, 

włoska i retoromańska oraz dwa znaczące wyznania religijne katolickie i pro-
testanckie.

W dyskusjach, prowadzonych w mediach i na arenie politycznej, definiowa-
na jest konkretna obawa o jedność narodu szwajcarskiego w przypadku zwięk-
szającej się liczby języków, jakimi posługuje się społeczeństwo tego kraju oraz 
wzrastająca rola mniejszości muzułmańskiej. Podkreśla się nie bez przyczyny 
ryzyko zubożenia kulturowego narodu i osłabienie tożsamości narodowej.

Konieczność prowadzenia systematycznej polityki integracyjnej w Szwajca-
rii pojawiła się w helweckiej polityce dopiero w latach 90. XX wieku, po odsu-
nięciu tendencji antyemigracyjnych, które były nacechowane wrogim nastawie-
niem do obcokrajowców.

Aktualna polityka integracyjna w tym kraju została sformułowana w rapor-
cie rządowym, dotyczącym „Konwencji ramowej o ochronie mniejszości naro-
dowych”. Konfederacja Szwajcarska, ratyfikując ten akt w 1998 roku, sformuło-
wała definicję mniejszości narodowych, dostosowując ja do sytuacji w państwie 
helweckim.

Równouprawnienie szwajcarskich mniejszości dotyczy nie tylko tradycyj-
nych mniejszości etnicznych, ale i nowych mniejszości kulturowych. Aktualne 
instrumenty integracyjne są niewystarczające i docierają tylko do części potrze-
bujących – konieczne wydaje się dotarcie do wszystkich członków mniejszości 
kulturowych.

Integracyjne procesy wewnątrz Konfederacji, gdzie zasadniczą rolę przeję-
ła konstytucja, określająca stosunek między kantonami a państwem szwajcar-
skim, stanowiły podstawę stworzenia multikulturowego państwa i społeczeń-
stwa. Ważne jest, że konstytucja nie kwestionuje tożsamości prawnej kantonów 
i nie zwraca się przeciwko regionalnej kulturze i lokalnej tożsamości obywateli. 
Bardziej chodzi obecnie o odpowiednią interpretację ustawy zasadniczej i za-
stosowanie jej zapisów w praktyce – także wobec nowych mniejszości.

Szwajcaria, jak cała współczesna Europa, stoi dziś przed koniecznością od-
powiedzi na  strategiczne wyzwania o  charakterze cywilizacyjnym. Jednym 
z  kluczowych problemów jest przyszły kształt tego wielokulturowego społe-
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czeństwa z jego całą mozaiką różnych mniejszości i grup narodowych. Z jednej 
strony – co szczególnie symptomatyczne dla najbardziej rozwiniętych społecz-
nie i gospodarczo krajów Europy – widoczna jest narastająca presja demogra-
ficzna imigrantów, zachowujących odrębność kulturową. Szwajcaria, w  prze-
ciwieństwie do  większości współczesnych państw europejskich, nigdy nie 
stanowiła społeczeństwa jednorodnego, w którym wewnętrzną spoistość kreu-
je i wzmacnia jednolita tożsamość, historia i kultura. Obecnie jednak, na sku-
tek pojawienia się nowych mniejszości niechrześcijańskich, zauważa się istot-
ny wzrost napięć społecznych i zmianę nastawień i preferencji wyborczych, co 
oznacza z kolei wyraźny renesans poparcia społecznego dla ugrupowań skraj-
nej prawicy.

Z drugiej strony deklarowany powszechnie w  Szwajcarii pozytywny sto-
sunek do procesów integracyjnych, budowany na bazie wielowiekowej szwaj-
carskiej tradycji tolerancji dla „innych”, traci wyraźnie na  sile w  konfronta-
cji z koniecznością ustosunkowania się do nowych, nieznanych dotąd kwestii 
szczegółowych. Jakie zatem działania i zmiany ze szwajcarskiej perspektywy są 
niezbędne, aby w istocie nieodwracalny we współczesnej Europie proces prze-
kształcania społeczeństwa jednorodnego w wielokulturowe przebiegał harmo-
nijnie, bez zbędnych napięć i konfliktów w tym kraju?

Wydaje się, że kluczem do  powodzenia są zmiany świadomości społecz-
nej, zwłaszcza zaś niezbędne jest odejście od  absolutyzowania prymatu reli-
gii chrześcijańskich. Jest faktem bezspornym, że podstawy kultury europej-
skiej w tradycyjnym rozumieniu tworzą: chrześcijaństwo, dorobek cywilizacji 
greckiej i rzymskiej, spuścizna europejskiego oświecenia oraz indywidualizm. 
Jednak wyzwania, jakie stoją przed Szwajcarią, wymagają uznania do współ-
istnienia na równych prawach innych hierarchii społecznych, a nade wszystko 
równouprawnienia innych wierzeń i religii.

Społeczeństwo szwajcarskie winno mieć świadomość, że przyszłość to czas 
integracji o ponadnarodowym charakterze oraz że dobro wspólne wymagać bę-
dzie świadomej, stopniowej rezygnacji z wielu atrybutów dzisiejszej suweren-
ności narodowej. Związane jest to z przejęciem odpowiedzialności przez orga-
ny państwowe, które są w stanie w pewnym stopniu sterować instrumentami 
bezpośrednio demokratycznymi w  interesie sprawnego funkcjonowania tego 
wielokulturowego państwa według tradycyjnej szwajcarskiej zasady „jedności 
w wielości”.
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Specificity Of Multicultural Switzerland
Summary

Multicultural Switzerland is a combination of many different components – four of-
ficial languages, many religions, minorities and cultures. Switzerland is historically 

a „model” of political and multicultural integration; the Swiss nation has also a political 
character. Four factors are very important in Swiss cultural policy: the constitution, which 
makes the principle of diversity a priority, federalism, representative government and di-
rect democracy. In Switzerland, cultural minorities should be divided into traditional mi-
norities, which are ethnic and linguistic minorities and so-called new minorities, formed 
because of immigration in the last half-century. Multilingualism is a basic element of the 
identity of the Swiss state and a guarantee of recognition of cultural minorities in this coun-
try. There is no official state religion in Switzerland. The dominant religion is Christianity, 
and the greatest religious minority are Muslims. Both the parliament and the government, 
as the highest political instances in Switzerland, are obliged to define the objectives of pro-
tection of cultural minorities. The system of direct democracy makes the integration of cul-
tural and national minorities in Switzerland difficult. Current instruments of integration 
are insufficient – Swiss society should realize that the future is a time of integration on the 
supranational level.

Keywords: Switzerland, multiculturalism, cultural minorities, direct democracy, Swiss na-
tion, integration of minorities
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jolanta chwastyk-kowalczyk

Uniwersytet jana Kochanowskiego w Kielcach

prOpagOwanie OSiągnięć pOlSkich 
kOMpOzytOrów i wykOnawców 

na łaMach lOndyńSkiegO „dziennika 
pOlSkiegO i dziennika ŻOłnierza” 

w latach 1944–1989

Łamy londyńskiego „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza” (dalej:   
 DPiDŻ) są odzwierciedleniem kroniki życia muzycznego przede wszyst-

kim polskich śpiewaków, kompozytorów, pianistów, skrzypków i  innych wy-
konawców, przebywających w czasie wojny poza Polską, jak również tych, któ-
rzy do Kraju z wojennej tułaczki nigdy nie powrócili. Tematyka muzyczna była 
obecna w piśmie od 1940 roku1, początkowo w rubrykach Wieczory londyńskie, 
Muzyka polska w BBC, Kalendarzyk, potem w kolejnych: Z koncertów, Notatki 
muzyczne, Z notatnika muzycznego, Tydzień w Londynie, Sprawy artystyczne, 
Wieczory muzyczne, Mozaika muzyczna, Na pięciolinii, Impresje spoza pięcio-
linii. O muzyce pisali: Józef Karpiński, Marek Święcicki, Andrzej Boruta, Cze-
sław Halski (z czasem redagował rubrykę muzyczną i  stał się głównym kry-
tykiem muzycznym dziennika), Stanisław Baliński, Juliusz Sakowski, Witold 
Czerwiński, Ryszard Mossin (z USA), Juliusz Leo, Jerzy Struna, Stanisław So-

1 Opracowanie za lata 1940–1943 zob.: J. Chwastyk-Kowalczyk, Londyński „Dziennik 
Polski” 1940–1943, Kielce, 2005, s. 143–150.
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botkiewicz, Stefan Brykczyński, Zdzisław Broncel, Kazimierz Zdziechowski, 
Wiesław Seredyński, B. M. Maciejewski, Lesław Bobka, Paweł Hęciak, Anna 
Witek, Anna Wołek, Szymon Lales, Zofia Kozarynowa, Hanna Dorwska, Irena 
Delmar-Czarnecka, Zygmunt Kon, Maria Jankowska, Andrzej Kołodziej, Prze-
mko Maria Grafczyński, Xawery J. Pieńkowski i Zdzisław Sierpiński.

W czasie wojny były to doniesienia o  koncertach charytatywnych Chóru 
Wojska Polskiego pod batutą Jerzego Kołaczkowskiego z udziałem pianisty Je-
rzego Sulikowskiego oraz solisty Mariana Nowakowskiego w Szkocji i w An-
glii, np. na rzecz Funduszu im. gen. W. Sikorskiego, mającego wspomóc budowę 
szkockiego skrzydła w szpitalu dla dzieci, którego wzniesienie planowano w po-
wojennej Warszawie, czy też na rzecz Funduszu Pomocy Warszawie2. Wieczo-
ry londyńskie relacjonowały występy śpiewaczek operowych: Toli Korian i Niny 
Grudzińskiej przy akompaniamencie pianistki Adeli Kotowskiej i skrzypka Jó-
zefa Cetnera w Ognisku Polskim oraz w The Officers’ Sunday Club w Londynie3.

Dziennik śledził trasy koncertowe Artura Rubinsteina, który swymi wystę-
pami starał się przysłużyć się sprawie polskiej. W przedmowie do programu re-
citalu chopinowskiego, który odbył się 29 października 1944 roku w Carnegie 
Hall w Nowym Jorku, pianista podkreślił narodowy charakter muzyki Chopina:

Nieomal w sto lat od śmierci Chopina, my, Polacy, prowadzimy znów rozpaczli-
wą walkę o istnienie, a Warszawa, którą on tak kochał, jest doszczętnie zburzona. 
Z tego względu jego muzyka przemawia do nas dzisiaj silniej niż kiedykolwiek4.

2 Koncerty polskie w Szkocji. Na Fundusz im. gen. Sikorskiego, „Dziennik Polski i Dzien-
nik Żołnierza” (dalej: DPiDŻ), 1944, nr 243, s. 3; Kalendarzyk. Koncert na rzecz Fun-
duszu Pomocy Warszawie, DPiDŻ, 1944, nr 255, s. 3; Koncert chóru polskiego w Edyn-
burgu, DPiDŻ, 1944, nr 235, s. 3.

3 Wieczory londyńskie. Występ Toli Korian i Adeli Kotowskiej, DPiDŻ, 1944, nr 97, s. 3; 
Występy Niny Grudzińskiej w The Officers’ Sunday Club, DPiDŻ, 1944, nr 252, s. 3; 
Seria koncertów w Ognisku Polskim zorganizowanych przez Muzyków ZASP, DPiDŻ, 
1944, nr 266, s. 3; 42 koncert w Ognisku Polskim – Nina Grudzińska, Adela Kotowska, 
Józef Cetner, DPiDŻ, 1944, nr 279, s. 3; Sukces Niny Grudzińskiej, DPiDŻ, 1944, nr 
283, s. 3; Tola Korian w „Wieczorze kolęd”, DPiDŻ, 1944, nr 298, s. 3; „Wieczór kolęd”, 
DPiDŻ, 1944, nr 303, s. 3; Biesiada artystyczna u lotników, DPiDŻ, 1945, nr 36, s. 3; 
Nina Grudzińska w BBC, DPiDŻ, 1945, nr 39, s. 3; Nina Grudzińska w The Interna-
tional Arts Guild, DPiDŻ, 1945, nr 78, s. 3; Dzisiejszy koncert muzyki polskiej w In-
ternational Arts Guild, DPiDŻ, 1945, nr 80, s. 4; Koncert Toli Korian w Caxton Hall, 
DPiDŻ, 1945, nr 296, s. 3.

4 Koncert Artura Rubinsteina w Nowym Jorku, DPiDŻ, 1944, nr 260, s. 4.
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Londyński dziennik podał, że krytyk muzyczny „New York World Tele-
gram” (nie podano numeru i daty) zamieszczając sprawozdanie z tego koncertu 
pt. Rubinstein gra dla swojej Polski, napisał:

Koncert był dany po to, aby przemówił za sprawą Polski. Rubinstein ma sympa-
tie wszystkich, którzy wierzą w słuszność jego przekonań patriotycznych. Wszy-
scy obecni mogli stwierdzić, z jaką grał on siłą, ogniem i namiętnością, których 
źródła należy się doszukiwać w oddaniu artysty sprawie polskiej5.

Odnotowywano również w piśmie koncerty fortepianowe mistrza w radio 
BBC6. Wielkim wydarzeniem w życiu muzycznym Londynu były dwa koncer-
ty Rubinsteina w Albert Hall w Londynie w październiku 1948 roku, na któ-
re składały się utwory Chopina, Brahmsa, Milhanda, Szymanowskiego, Liszta, 
Beethovena, Paganiniego i Rachmaninowa. Sprawozdawca dziennika napisał:

Artur Rubinstein jest najwybitniejszym spośród współczesnych pianistów świata, 
jednym z niewielu, którzy stanowią prawdziwy Olimp sztuki. Jego grę cechuje: wspa-
niała architektura wykonywanych utworów, niezwykłe bogactwo barw, niezrówna-
ne piano, wielki umiar i wyrównanie. Gra to romantyczna, pełna uczucia, ale i po-
zbawiona czułostkowości, owiana prawdziwym uniesieniem i natchnieniem7.

Artur Rubinstein uświetniał koncertami kolejne rocznice urodzin Frydery-
ka Chopina w  Metropolitan Opera lub Carnegie Hall w  Stanach Zjednoczo-
nych8. Wizyty pianisty w Londynie czy Paryżu owocowały wywiadami udzie-
lanymi gazecie9 oraz spostrzeżeniami z entuzjastycznie przyjmowanych przez 
międzynarodową publiczność koncertów10. Jeden z recenzentów napisał, że Ru-
binstein jako wykonawca Chopina

nie ma dziś sobie równego na  świecie. Artysta w  swym wspaniałym rozwo-
ju osiągnął najwyższe szczyty. Jego doskonałość techniczna kłóci się z naszymi 
wyobrażeniami o ułomności natury ludzkiej. Słucha się go ze  szczerym podzi-

5 Tamże.
6 Np. Muzyka polska w BBC, DPiDŻ, 1944, nr 278, s. 4.
7 M. M., Artur Rubinstein. Dwa koncerty w Albert Hall, DPiDŻ, 1948, nr 263, s. 3.
8 Podsłuchane, DPiDŻ, 1949, nr 246, s. 4.
9 Np. Droga do sławy. Rozmowa z Arturem Rubinsteinem, DPiDŻ, 1955, nr 270, s. 5.
10 Tydzień w Londynie. Koncert nad koncertami, DPiDŻ, 1954, nr 275, s. 3; J. Laskowski, 

Polscy artyści w Paryżu, DPiDŻ, 1955, nr 290, s. 3; Z koncertów. Dwa recitale Rubin-
steina w Festival Hall, DPiDŻ, 1956, nr 290, s. 3; Stanisław Baliński, Patrycjusz artysta 
(o grze Rubinsteina), DPiDŻ, 1960, nr 147, s. 3.
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wem, ale jakby z niedowierzaniem: czy to jest gra rzeczywista, wydobyta środ-
kami ludzkiej sztuki, czy może tylko – idące z zaświatów – echo najpiękniejszych 
wzruszeń artystycznych?11

50-lecie pracy muzycznej Rubinsteina, przypadające w 1956 roku, uczczono 
w Europie i Ameryce. Ryszard Mossin, współpracownik londyńskiego dzien-
nika, donosił, że cała Ameryka oddała mu hołd12. W 1976 roku z żalem pisano 
o zakończeniu przez artystę publicznych występów koncertami w Londynie13. 
Po śmierci Rubinsteina w  1982 roku Czesław Halski zaprezentował czytelni-
kom życie i twórczość pianisty14. Rok następny przyniósł w dzienniku kolejne 
wspomnienia o artyście15. Halski wyraził opinię, że Rubinstein był tym, któremu 
udało się „porwać ogień strzeżony i ponieść w świat”16. Dla Zdzisława Broncla był 
wybrańcem Bogów17. 25 stycznia 1987 roku z okazji 100. rocznicy urodzin ar-
tysty odbył się w Royal Festival Hall w Londynie uroczysty koncert pod batutą 
Krzysztofa Pendereckiego, zorganizowany przez Institute for Polish-Jewish Stu-
dies z Oksfordu (Instytut Badań Polsko-Żydowskich)18.

Londyński dziennik towarzyszył również dokonaniom twórczym Witolda 
Małcużyńskiego, znakomitego interpretatora dzieł Chopina, ucznia Ignacego 
Paderewskiego i Józefa Turczyńskiego. Rejestrowano jego koncerty wykonywa-
ne na całym świecie, na żywo i w radio19. W kwietniu 1945 roku omówiono jego 
dotychczasowe osiągnięcia – otrzymanie III nagrody w Konkursie Chopinow-

11 Tydzień w Londynie. Koncert nad koncertami, DPiDŻ, 1954, nr 275, s. 3.
12 R. Mossin, 50-lecie pracy muzycznej Rubinsteina, DPiDŻ, 1956, nr 41, s. 3.
13 Ostatnie akordy, DPiDŻ, 1976, nr 177, s. 3.
14 C. Halski, Artur Rubinstein – non omnis moriar, DPiDŻ, 1982, nr 309 [nr 53 „Tygo-

dnika Polskiego”, dodatku DPiDŻ, dalej: TP], s. 1.
15 Środa Literacka. Kazimierz Zdziechowski, O Arturze Rubinsteinie, DPiDŻ, 1983, nr 

15, s. 3; S. Lales, O Rubinsteinie trochę inaczej, DPiDŻ, 1983, nr 54 [nr 9 TP], s. 6.
16 C. Halski, Artur Rubinstein (1887–1982), DPiDŻ, 1983, nr 6 [nr 1 TP], s. 9.
17 Z. Broncel, Wybraniec Bogów, DPiDŻ, 1983, nr 12 [nr 2 TP], s. 6.
18 Koncert ku czci Artura Rubinsteina, DPiDŻ, 1987, nr 19, s. 7.
19 Koncert w Nowym Jorku Witolda Małcużyńskiego, DPiDŻ, 1944, nr 286, s. 4; Koncert 

Małcużyńskiego w Detroit, DPiDŻ, 1945, nr 11, s. 4; Występy Witolda Małcużyńskiego 
w Londynie, DPiDŻ, 1945, nr 88, 89, 90, s. 3; Recital Małcużyńskiego w Dundee w Ca-
ird Hall, DPiDŻ, 1945, nr 99, s. 3; W. Małcużyński w programie radiowym, DPiDŻ, 
1945, nr 102, s. 3; Występy W. Małcużyńskiego w Edynburgu, Liverpool i Londynie, 
DPiDŻ, 1945, nr 109, s.  2; Występ Witolda Małcużyńskiego w  Albert Hall 14.8.45, 
DPiDŻ, 1945, nr 188, s. 2.
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skim w 1937 roku w Warszawie, małżeństwo z francuską pianistką Colette Ga-
veau, pobyt w Portugalii (po wybuchu II wojny światowej), tournée po Ame-
ryce Południowej, gdzie usłyszał go skrzypek Jehudi Menuhin i tak zachwycił 
się jego grą, że dał mu rekomendację do własnego impresario w Nowym Jorku, 
pierwsze sukcesy w Stanach Zjednoczonych – gdzie surowa krytyka nowojor-
ska oceniła go jako artystę najwyższej klasy, w Kanadzie20.

Małcużyński w 1945 roku odbywał tournée po Wielkiej Brytanii. Występo-
wał w Wigmore Hall, w sali London Coloseum, Atheneum w Londynie oraz 
na prowincji Anglii i Szkocji, również w obozach wojskowych polskich i angiel-
skich, w polskich stacjach lotniczych. Na łamach gazety przedstawiano go jako 
popularyzatora sprawy polskiej, apelowano do czytelników, by zainteresowali 
młodym polskim artystą znajomych i przyjaciół angielskich. Prasa pisała:

Wybitna indywidualność artystyczna Małcużyńskiego, jego niezwykła dynami-
ka i wysoce wyrobiona technika jego gry fortepianowej oraz sugestywne oddzia-
ływanie na publiczność pozwalają mu wróżyć na terenie angielskim i szkockim 
zdobycie powodzenia równego amerykańskiemu21.

Recenzje w pismach brytyjskich, które ukazały się po jego występach po-
twierdziły przypuszczenia redakcji DPiDŻ. Dziennik przedrukował opinię 
z  „Daily Telegraph” (nie podano daty i  numeru) uznającą Małcużyńskie-
go za następcę Paderewskiego22. Dalsze wieloletnie relacje z koncertów to 
pasmo sukcesów artysty23. Czesław Halski nie krył, że jakaś olbrzymia siła 

20 Małcużyński w Wielkiej Brytanii, DPiDŻ, 1945, nr 87, s. 4.
21 Tamże.
22 Recital W. Małcużyńskiego, DPiDŻ, 1945, nr 97, s. 3.
23 Np.: Triumf W. Małcużyńskiego, DPiDŻ, 1946, nr 188, s. 3; C. Halski, Występy Mał-

cużyńskiego w Londynie, DPiDŻ, 1946, nr 192, s. 3; Małcużyński w Londynie, DPiDŻ, 
1947, nr 223, s. 3; Koncerty i teatry. Małcużyński w Albert Hall – 16.11.48, DPiDŻ, 
1948, nr 278, s. 3; M. M., W. Małcużyński w Covent Garden, DPiDŻ, 1948, nr 283, 
s. 3; Podsłuchane. W. Małcużyńskiego nie chcą wypuścić z Australii, DPiDŻ, 1949, nr 
236, s. 4; Z. M., Małcużyński w Birmingham i Nottingham – 23.1.50, 24.1.50, DPiDŻ, 
1950, nr 19, s.3; (J. i R. K.), Koncert Małcużyńskiego – Nottingham, DPiDŻ, 1950, nr 
26, s. 3; S. Baliński, Małcużyński w Londynie, DPiDŻ, 1951, nr 52, s. 3; tenże, Koncerty 
Małcużyńskiego, DPiDŻ, 1951, nr 168, s. 3; J. Sakowski, Małcużyński, DPiDŻ, 1951, 
nr 163, s. 3; Wit., Koncert Małcużyńskiego, DPiDŻ, 1952, nr 240, s. 3; Małcużyński 
w Slough – w Orchard Concert Club, DPiDŻ, 1952, nr 249, s. 3; Wit., Dwa występy 
Witolda Małcużyńskiego – w Ognisku Polskim i Royal Festival Hall, DPiDŻ, 1953, nr 
33, s. 3; Tydzień w Londynie – Małcużyński i Panufnik wspólny występ w Albert Hall, 
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magnetyczna przykuwa uwagę słuchaczy24; Andrzej Boruta pisał, że Małcu-
żyński

za każdym razem wnosi coś nowego. W zeszłym roku olśnił wszystkich nad-
zwyczajną techniką. […] W tym posunął się tak daleko, że zmienia ustalone 
opalcowanie, co należy do rzeczy bardzo trudnych i sumiennych studiów25.

Helena Heinsdorf zapewniała, że jego interpretacja Chopina ciągle wzrusza26. 
Stanisław Baliński uważał:

Fenomenalna siła uderzenia, przejrzystość piana, zdają się dosięgać najwyż-
szych szczytów sztuki pianistycznej. […] Wirtuozeria mistrza służy zawsze tyko 
muzycznym celom. Małcużyński świadomie odrzuca w swej interpretacji wszelką 
uczuciowość, literackość, nie daje się unieść pokusie poetyczności. Gra wspaniale, 
mądrze, z wyczuciem proporcji27.

Wielokrotnie podkreślano jego działalność charytatywną28. Sam artysta w wy-
wiadach przyznał, że najchętniej gra w Londynie i w Paryżu, bo to są dwa kul-
turalne ośrodki świata i  najbliższy ma się tu kontakt z  publicznością29, ubole-
wał że nie może grać przed Polakami w Kraju30, stało się to możliwe dopiero 
w 1959 roku31. Juliusz Sakowski napisał, że w czasach najcięższych doświadczeń 
i wiecznych niepowodzeń Polaków, sukcesy

DPiDŻ, 1954, nr 251, s. 3; Tydzień w Londynie. Małcużyński w Londynie, DPiDŻ, 
1954, nr 293 i 299, s. 3; Małcużyński w Manchester, DPiDŻ, 1955, nr 4, s. 3; R. Mossin, 
Plany artystyczne Witolda Małcużyńskiego – wszystkie terminy zajęte do 01.10.1957 r., 
DPiDŻ, 1955, nr 76, s. 3; Podróże Małcużyńskiego, DPiDŻ, 1955, nr 234, s. 3; Mał-
cużyński w Nottingham, DPiDŻ, 1956, nr 264, s. 3; Z koncertów, (zkn), Małcużyński, 
DPiDŻ, 1956, nr 277, s. 3; Recital W. Małcużyńskiego w Royal Festival Hall, DPiDŻ, 
1960, nr 37, s. 3; Trzy koncerty chopinowskie, DPiDŻ, 1960, nr 48, s. 3.

24 C. Halski, Występy Małcużyńskiego w Londynie, DPiDŻ, 1946, nr 192, s. 3.
25 A. Boruta, Pożegnalne występy Małcużyńskiego, DPiDŻ, 1946, nr 299, s. 3.
26 H. Heinsdorf, Małcużyński w Manchester – 28.10.49, DPiDŻ, 1949, nr 263, s. 3.
27 S. Baliński, Małcużyński w Londynie, DPiDŻ, 1951, nr 52, s. 3.
28 Małcużyński otwiera Rok Chopinowski w Nowym Jorku – 22.2.49, DPiDŻ, 1949, nr 

43, s. 3; Witold Małcużyński uczci w Paryżu rocznicę chopinowską koncertem w Palais 
Chaillot, DPiDŻ, 1949, nr 246, s. 3; Wit., Koncert Małcużyńskiego, DPiDŻ, 1952, nr 
240, s. 3.

29 Witold Małcużyński – sławny pianista polski koncertuje na wszystkich kontynentach, 
DPiDŻ, 1949, nr 256, s. 3.

30 S. Baliński, Małcużyński w Londynie, DPiDŻ, 1951, nr 52, s. 3.
31 Witold Małcużyński koncertuje w Kraju na odbudowę Wawelu, DPiDŻ, 1959, nr 62, s. 3.
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tego młodego polskiego artysty wydają się […] pierwszym zadośćuczynieniem 
za dotychczasowe przegrane, przerwą w niekończącym się ciągu zgryzot i stra-
pień, emigracyjną nagrodą pocieszenia. Życie nasze na obczyźnie jest szare i przy-
ćmione, mało w nim powodów do radości. Nic dziwnego, że Polacy licznie za-
pełniający sale koncertowe w czasie występów Małcużyńskiego, świadkowie jego 
obecnych triumfów i  dróg przyszłej sławy, wzruszonym uśmiechem witają po-
wszechne objawy uznania i zachwytu, składane polskiemu artyście, dzielącemu 
wraz z nimi dolę wygnańca. Są dumni i szczęśliwi32.

Po kilku latach doznania takie potwierdził Witold Czerwiński w relacji z jed-
nego z koncertów w Albert Hall w Londynie:

Było to jedno z  najwspanialszych przeżyć, które podnoszą na  duchu. Polacy 
skazani od wielu lat na obcowanie z klęską, opuszczali sale koncertową z uczu-
ciem radosnej dumy i  wdzięczności dla zwycięskiego Polaka, który zdobył tak 
wielką władzę nad duszami ludzkimi33.

20 lipca 1977 roku dziennik doniósł o  nagłej śmierci artysty na  Majorce, 
z powodu ataku serca34. We wrześniu zrelacjonowano uroczystości pogrzebowe 
w Warszawie35.

Tuż przed wybuchem II wojny światowej do Szwajcarii wyjechał uczeń 
i  przyjaciel Paderewskiego, zastępca dyrektora Konserwatorium Muzycznego 
w Warszawie, profesor Małcużyńskiego – Józef Turczyński, aby wspólnie z Pa-
derewskim opracować nowe wydanie dzieł Chopina. W czasie wojny znalazł 
tam schronienie, pracował nad Dziełami wszystkimi i koncertował, przybliża-
jąc światu zachodniemu muzykę Chopina, o czym dziennik donosił w listopa-
dzie 1944 roku36. Dwa lata później artysta przybył do Wielkiej Brytanii z recita-
lem chopinowskim37. Andrzej Boruta zrelacjonował koncerty w Wigmore Hall 
w Londynie, w Edynburgu oraz w St. Andrew’s Hall w Glasgow38. Ten sam pu-

32 J. Sakowski, Małcużyński, DPiDŻ, 1951, nr 163, s. 3.
33 W. Czerwiński, Koncert Małcużyńskiego, DPiDŻ, 1954, nr 126, s. 3.
34 Zgon Witolda Małcużyńskiego, DPiDŻ, 1977, nr 170, s. 1.
35 Pogrzeb Małcużyńskiego, DPiDŻ, 1977, nr 212, s. 3.
36 Z życia Polaków w  Szwajcarii. Pianista polski Józef Turczyński w  Zurychu, DPiDŻ, 

1944, nr 271, s. 2.
37 Przyjaciel Paderewskiego w Londynie, DPiDŻ, 1946, nr 197, s. 3; Recital chopinowski 

prof. J. Turczyńskiego, DPiDŻ, 1946, nr 206, s. 3.
38 A. Boruta, Recital prof. Józefa Turczyńskiego, DPiDŻ, 1946, nr 219, s. 3; tenże, Koncert 

prof. Turczyńskiego, DPiDŻ, 1946, nr 224, s. 3; Turczyński gra w Glasgow w St. An-
drew’s Hall – 8.11.46, DPiDŻ, 1946, nr 259, s. 3.
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blicysta dokonał bilansu polskich koncertów w Wielkiej Brytanii za 1946 rok 
w styczniu roku następnego, wymieniając Turczyńskiego jako jednego z najlep-
szych wykonawców39. Dowodem uznania, jakim cieszył się Turczyński wśród 
publiczności angielskiej, był – według innego recenzenta – wyjątkowo liczny 
udział na zakończenie wiosennego sezonu artystycznego 1947 roku, na recitalu 
chopinowskim w Central Hall w Londynie40. Imponujący rozmiarami, trwają-
cy przeszło dwie godziny program zawierał wiele z mniej grywanych utworów 
Chopina – „Polonez Es-Moll”, „Balladę F-Moll” i trzy „Mazurki op. 56”. Publi-
cysta odnotował:

Turczyński głęboko i wnikliwie odczuwa polskość Chopina, przejawiającą się 
tak charakterystycznie w  mazurkach i  polonezach. Potrafi on doskonale uwy-
datnić rozmarzenie mazurków i ową, tak trudno uchwytną, zmienność rytmów 
i akcentów, chwilami zbliżającą się do ognistego oberka, chwilami przechodzącą 
w tęsknego kujawiaka. […] Poetyczne traktowanie Chopina wyraziło się szcze-
gólnie w nokturnach i preludiach. […] Dla słuchaczy polskich najbardziej wzru-
szającym przeżyciem było wykonanie „Scherza H-Moll” z przepięknie wplecio-
nym motywem kolędy „Lulajże, Jezuniu”41.

Koncerty w Szkocji również cieszyły się dużym zainteresowaniem42. Rów-
nie entuzjastycznie napisano o akademickim recitalu chopinowskim Turczyń-
skiego w Wigmore Hall w Londynie, który miał miejsce 7 września 1949 roku, 
składającym się z czterech ballad, czterech impromptu i cztery scherza43. We-
dług artysty, muzyka Chopina wymaga od pianisty ścisłego i prostego wykona-
nia, bez silenia się na oryginalną i indywidualną interpretację44. To była ostat-
nia wzmianka o Turczyńskim. Dziennik nie poinformował też o jego śmierci 
w 1953 roku.

Uczeń Józefa Turczyńskiego (w Konserwatorium w  Warszawie) i  Ignacego 
Paderewskiego (w Morges), od 1945 roku profesor Państwowej Wyższej Szkoły 
Muzycznej w Krakowie – Henryk Sztompka koncertował w Londynie w wypeł-
nionej po brzegi Wigmore Hall 14 maja 1948 roku. Sprawozdawca gazety napisał:

39 A. Boruta, Polskie koncerty w Wielkiej Brytanii – bilans 1946 roku, DPiDŻ, 1947, nr 9, 
s. 3.

40 F. L., Recital Turczyńskiego w Central Hall, DPiDŻ, 1947, nr 155, s. 3.
41 Tamże.
42 Koncerty Turczyńskiego w Szkocji – 16.6.47, DPiDŻ, 1947, nr 110, s. 3.
43 Koncert chopinowski Józefa Turczyńskiego w Londynie, DPiDŻ, 1949, nr 217, s. 3.
44 Tamże.
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Muzyka Chopina w jego wykonaniu ma zawsze dla nas nieprzeparty urok. Tyle 
w niej polskości, tyle przynosi wspomnień Kraju, domu, dzieciństwa, tak pełna 
jest polskiego rytmu i  tak przez tułaczą dolę Chopina jest związana z naszym 
własnym emigracyjnym losem. Wdzięczni jesteśmy pianiście grającemu Chopina 
po polsku za te chwile wzruszeń45.

Druga recenzja wyraźnie zaznaczyła, że Sztompka do Wielkiej Brytanii przy-
był z Polski46.

Tadeusz Horko (Bywalec) w rubryce Podsłuchane odnotował sukces kolej-
nego ucznia Paderewskiego, świetnego artysty, gorącego patrioty – Zygmunta 
Dygata, w Sali Pleyela w Paryżu 22 lutego 1949 roku47. Koncert, który odbył się 
w rocznicę urodzin Chopina, przemienił się w wielką manifestację niepodle-
głościową. Bywalec dodał przy okazji:

Jak wiadomo, agentura warszawska usiłuje zmonopolizować w swym ręku i za-
anektować dla propagandy swych bolszewickich celów uroczystości chopinowskie 
w  bieżącym roku jubileuszowym. Nic nie wiadomo, czy i  jak emigracja nasza 
uczci twórczość Chopina, bo jak dotychczas nikt z Polonii londyńskiej nie zajął 
się tą sprawą!48

Zapowiedział jednocześnie przyjazd Dygata do Londynu na koncert w Wig-
more Hall 18 marca 1949 roku. Apelował do  rodaków, by dali wyraz swych 
uczuć patriotycznych, uczestnicząc w tym wydarzeniu kulturalnym. Recenzent 
gazety – M. M. – po tym wieczorze muzycznym określił grę Dygata jako

pełną romantycznego liryzmu i wdzięku, że nie może nie wzruszać polskiego 
emigracyjnego audytorium. Budzi wspomnienia dzieciństwa, młodości, domu… 
[…] Gra pięknym tonem, z dużą brawurą49.

Bywalec w 100. rocznicę śmierci Chopina poinformował czytelników, że 
polska ambasada urządza 17 października 1949 roku uroczysty koncert, na któ-
rym wystąpi francuski pianista Robert Casadeus50.

45 M. M., Koncert Henryka Sztompki, DPiDŻ, 1948, nr 119, s. 3.
46 Henryk Sztompka w Londynie – 2 recitale w Wigmore Hall poświęcone muzyce Chopi-

na, DPiDŻ, 1948, nr 227, s. 3.
47 Bywalec, Podsłuchane – Koncert Zygmunta Dygata, DPiDŻ, 1949, nr 65, s. 4.
48 Tamże.
49 M. M., Wieczory muzyczne. Koncert Z. Dygata, DPiDŻ, 1949, nr 70, s. 3.
50 Bywalec, Podsłuchane, DPiDŻ, 1949, nr 246, s. 4.
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Dlaczego wybrano Francuza? Bo nikt z polskich wykonawców znajdujących się 
na wolności nie zgodził się grać pod egidą bierutowców. Można było oczywiście spro-
wadzić kogoś z Polski. Na to jednak wydział kultury Bezpieki nie wyraził zgody51.

W tym samym dniu w  Wigmore Hall miał koncertować, wyrażając hołd 
Chopinowi, znany ze swego patriotycznego nastawienia Zygmunt Dygat – bez 
rozgłosu i przymusu. Wirtuoz występował także w hostelach i ośrodkach pol-
skich w Wielkiej Brytanii52. Janusz Laskowski donosił w swoich koresponden-
cjach z Paryża w grudniu 1955 roku o recitalu fortepianowym artysty z muzyką 
Chopina, Bacha i Liszta w Sali Pleyela53.

Londyński dziennik towarzyszył narodzinom nowych talentów młodych 
polskich wykonawców. Do takich odkryć należał Marian Błaszczyński, który 
zawsze na koncertach i afiszach reklamowych występował w polskim mundu-
rze podporucznika PSZ. Pierwsza wzmianka o nim pojawiła się w piśmie już 
w roku 1942 z okazji koncertu, który odbył wspólnie z Pawłem Prokopienim 
w lipcu dla tysiąca mieszkańców Wysp Brytyjskich54. Kolejne doniesienia świad-
czyły o czynnej działalności koncertowej w Anglii i Szkocji55. Marek Święcicki 
wyraził przekonanie, że występ Błaszczyńskiego 5 grudnia 1945 roku w Royal 
Albert Hall w Londynie był dużym sukcesem i podkreślił umiejętność oddawa-
nia najbardziej subtelnych odcieni oraz śmiałość uderzenia jego gry, duże i solid-
ne opanowanie techniczne56. Błaszczyński występował także na mniejszych sce-
nach, np. w Klubie Orła Białego57.

Ciekawa historia wiąże się z polskim pianistą Andrzejem Wąsowskim. Ten 
młody talent urodził się i mieszkał w Warszawie. W 1939 roku miał 18 lat, zo-
stał aresztowany, zesłany do  Rosji, skąd uciekł, ponownie aresztowany przez 
Niemców; kolejna ucieczka, pobyt w Austrii, choroba, Włochy, Paryż, Londyn 
– typowy los Polaka. Nie przestał jednak nigdy grać. Po przyjeździe na Wyspy 
Brytyjskie redakcja DPiDŻ, ujęta jego grą, objęła go swoją opieką58.

51 Tamże.
52 Koncerty Z. Dygata, DPiDŻ, 1949, nr 266, s. 3.
53 J. Laskowski, Polscy artyści w Paryżu, DPiDŻ, 1954, nr 290, s. 3.
54 W. C., Muzyka polska w Anglii, DP 1942, nr 627, s. 3.
55 Kalendarzyk. 21.1.45 w Allies Club odbędzie się koncert chopinowski Mariana Błasz-

czyńskiego, wstęp wolny, DPiDŻ, 1945, nr 19, s. 4; Koncert Mariana Błaszczyńskiego, 
DPiDŻ, 1945, nr 237, s. 3; Koncert Błaszczyńskiego w Edynburgu – 24.11.45 w Usher 
Hall, DPiDŻ, 1945, nr 277, s. 4.

56 (m. św.), Sukces Błaszczyńskiego, DPiDŻ, 1945, nr 291, s. 3.
57 Ognisko Polskie – Koncert Mariana Błaszczyńskiego – 22.5.46, DPiDŻ, 1946, nr 115, s. 2.
58 Koncert Andrzeja Wąsowskiego dla studentów, DPiDŻ, 1948, nr 37, s. 3.
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M. M. po obejrzeniu cyklu czterech koncertów (w programie był Bach, 
Haydn, Beethoven, Brahms, Schumann, Schubert, Liszt, Chopin), zorganizo-
wanych przez Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Londynie w Ognisku 
Polskim, zapewniał czytelników o  jego wielkim talencie muzycznym, dużym 
wyrobieniu technicznym, wielkiej sile uderzenia, entuzjazmie59. Zaapelował 
do emigracji, by złożyć się na stypendium dla młodego pianisty, któremu tu-
łaczka nadwątliła zdrowie i który potrzebował do dyspozycji fortepianu, miesz-
kania, skromnego budżetu i  roku spokoju do pracy. Recenzent z żalem pod-
kreślił, że Polacy nie wykazują zainteresowania inną muzyką poza Chopinem 
i Szymanowskim, o czym świadczyło wiele pustych miejsc podczas koncertów. 
W zbiórkę 60 funtów dla A. Wąsowskiego wśród polskiej emigracji, by mógł 
pojechać na konkurs chopinowski do Szwajcarii włączyła się również dawna 
współpracowniczka warszawskiego „Bluszczu”, Stanisława Kuszelewska60. Pi-
sarka pytała:

Po co tu jesteśmy? Emigracja to ludzie żyjący poza normalnym społeczeństwem, 
w swoistym getcie, zawsze niezdrowym, […] to społeczeństwo marginesowe. Na 
obczyźnie tylko wielki wysiłek ma wartość. Poczucie wspólnoty nie istnieje. Cóż 
więc pozostaje na emigracji? Pozostaje tylko wielka twórczość, bezpośrednia dla 
nielicznych, pośrednia dla ogółu; wytwarzać wielkość, czyny, ludzi61.

Andrzej Wąsowski był główną atrakcją muzyczną podczas uroczystości cho-
pinowskich 4 września 1948 roku w  stulecie recitalu Chopina w Edynburgu, 
w Hopetown Rooms62. Z tej okazji Rada Stowarzyszeń Polskich w Edynburgu 
oraz Oddział Edynburskiego Towarzystwa Szkocko-Polskiego ufundowali ta-
blicę pamiątkową na murze domu, w którym mieszkał Chopin.

W wyniku zbiorowego wysiłku dwóch największych skupisk polskich 
uchodźców w Europie na międzynarodowy festiwal genewski wysłano dwóch 
reprezentantów. Z Wielkiej Brytanii – Andrzeja Wąsowskiego, z Niemiec Za-
chodnich – młodego śpiewaka, barytona z  Warszawy, Zygmunta Kossakow-
skiego (student Akademii Muzycznej w Detmold u prof. Fredericka Huslera)63. 
Pianista po powrocie do Wielkiej Brytanii w Listach do redakcji złożył podzię-

59 M. M., Andrzej Wąsowski – wielki talent muzyczny, DPiDŻ, 1948, nr 107, s. 2.
60 S. Kuszelewska, ₤60 mały symbol wielkich spraw, DPiDŻ, 1948, nr 189, s. 2.
61 Tamże.
62 Uroczystości chopinowskie w Edynburgu, DPiDŻ, 1948, nr 213, s. 4; 100-lecie pobytu 

Chopina w Edynburgu, DPiDŻ, 1948, nr 236, s. 4.
63 Pianista polski na festiwalu genewskim, DPiDŻ, 1948, nr 237, s. 4.
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kowanie darczyńcom za życzliwe wsparcie finansowe64, a w grudniu w Klubie 
Orła Białego zachwycał i wzruszał słuchaczy swą interpretacją Chopina, cho-
ciaż recenzent wyraził nadzieję, że artysta wyeliminuje niebawem przesadne 
jeszcze „rubato”65.

Naciski brytyjskiego związku zawodowego muzyków na rząd spowodowa-
ły wydanie nakazu opuszczenia Wielkiej Brytanii przez Wąsowskiego do  16 
stycznia 1949 roku66. Władze brytyjskie zabroniły mu wykonania pożegnalne-
go koncertu przed wyjazdem do Brukseli. Brytyjscy muzycy uważali, że artyści 
cudzoziemscy stanowili dla nich zagrożenie na rynku pracy i wykorzystywali 
każdy przypadek braku stałego zameldowania obcokrajowców, by pozbyć się 
konkurencji. Wąsowski podróżował na dokumentach wydanych przez władze 
belgijskie, w Wielkiej Brytanii przebywał na krótkoterminowych wizach, któ-
rych ważność kilkakrotnie przedłużał. Artysta koncertował na wielu polskich 
imprezach kulturalnych na świecie, jak np. na polskim wieczorze w Sali Ate-
neum w Madrycie poświęconemu epoce romantyzmu w Polsce, zorganizowa-
nemu z okazji 100. rocznicy śmierci Juliusza Słowackiego i Fryderyka Chopi-
na67. Ostatnia wzmianka o  pianiście pochodzi z  1951 roku, gdy koncertował 
w Auli Magna Uniwersytetu w Rzymie, a cały dochód przeznaczył dla polskich 
studentów uczących się we Włoszech68.

W piśmie odnotowywano koncerty i poinformowano czytelników o wyjeź-
dzie po dziewięcioletnim pobycie w Wielkiej Brytanii do Stanów Zjednoczo-
nych Tomasza Glińskiego wraz z rodziną, najpopularniejszego muzyka polskiego 
na emigracji69. Artysta o  fenomenalnym słuchu, na Wyspach Brytyjskich wy-
stąpił 500 razy. W 1940 roku napisał muzykę do baletu „Krakowskie wesele”, 
nagrał wiele płyt. Niektóre z nich nadawało jeszcze radio warszawskie. Gliński 
otrzymał ofertę grania w radiu w Buffalo za 400 dolarów miesięcznie. Za oce-
anem występował również w radiu w Hollywood z Polą Negri70.

64 Listy do redakcji, A. Wąsowski, Podziękowanie, DPiDŻ, 1948, nr 285, s. 3.
65 Koncerty londyńskie, M. M., Koncert A. Wąsowskiego, DPiDŻ, 1948, nr 305, s. 3.
66 Wąsowski musi opuścić Wielką Brytanię, ponieważ władze odmówiły mu prawa poby-

tu, DPiDŻ, 1949, nr 13, s. 4.
67 (A. T. P.), Wieczór polski w Madrycie, DPiDŻ, 1949, nr 283, s. 3.
68 (I.), Koncert A. Wąsowskiego w Rzymie, DPiDŻ, 1951, nr 66, s. 3.
69 Koncert fortepianowy Tomasza Glińskiego w Klubie Orła Białego, DPiDŻ, 1945, nr 60, 

s. 4; Bywalec, Podsłuchane, DPiDŻ, 1949, nr 167, s. 4.
70 Bywalec, Podsłuchane, DPiDŻ, 1950, nr 106, s. 4.

jolanta Chwastyk-Kowalczyk



57

Dziennik odnotował również koncerty pianistów: prof. Zbigniewa Drze-
wieckiego71, Stanisława Niedzielskiego72, Henryka Mierowskiego73, prof. Stefa-
nii Niekraszowej74, Marii Sobol75, Jerzego Kropiwnickiego76, Haliny Stefańskiej 
(z Polski)77, Haliny Neuman78, Bernarda Czaplickiego79, Jakuba Gimpela80, Na-
talii Karp81, Adama Harasiewicza (z Polski)82, Miłosza Magina83, Władysława 
Kędry84, Felicji Blumenthal i jej córki Anny Celiny Blumenthal85, Anny Marii 
Stańczyk86, Aleksandry Kłaczyńskiej87, Mieczysława Horoszowskiego88, Roma-

71 Recitale Zbigniewa Drzewieckiego – prof. Konserwatorium Warszawskiego, DPiDŻ, 
1948, nr 24, s. 3.

72 Koncerty Niedzielskiego w Nairobi, DPiDŻ, 1948, nr 257, s. 3; Tydzień w Londynie. 
Koncert Stanisława Niedzielskiego w Royal Festival Hall, DPiDŻ, 1953, nr 297, s. 3; 
Recital fortepianowy Stanisława Niedzielskiego, DPiDŻ, 1960, nr 245, s. 3.

73 Występ polskiego pianisty w Leeds – 28.10.48, DPiDŻ, 1948, nr 263, s. 3.
74 K., Recital fortepianowy muzyki polskiej – 27.11.48 w  londyńskiej Camden Lecture 

Hall prof. Stefanii Niekraszowej, DPiDŻ, 1948, nr 290, s. 3.
75 Maria Sobol – młoda pianistka polska, DPiDŻ, 1949, nr 92, s. 3.
76 Koncert w Cirencester, DPiDŻ, 1950, nr 295, s. 3; Koncert utworów Szymanowskiego, 

DPiDŻ, 1952, nr 83, s. 3.
77 K., Koncert Haliny Stefańskiej w Festival Hall, DPiDŻ, 1951, nr 300, s. 3; stb., Muzyka 

w Londynie, DPiDŻ, 1954, nr 202, s. 3.
78 A. M., Koncerty H. Neuman w Nowym Jorku, DPiDŻ, 1952, nr 4, s. 3.
79 Jubileusz Bernarda Czaplickiego, DPiDŻ, 1955, nr 293, s. 3.
80 (zkn), Muzyka i dyplomacja – ze Lwowa do Los Angeles, DPiDŻ, 1956, nr 109, s. 3.
81 Natalia Karp w Wigmore Hall, DPiDŻ, 1956, nr 23, s. 3; Natalia Karp w BBC – koncert 

fortepianowy, DPiDŻ, 1960, nr 6, s. 3.
82 st. bal., Wrażenia z koncertu Adama Harasiewicza – 24 i 27.6.57 w Royal Festival Hall, 

DPiDŻ, 1957, nr 158, s. 3.
83 M. P., Recital Miłosza Magina – polskiego pianisty w sali Wigmore Hall, DPiDŻ, 1958, 

nr 251, s. 3.
84 B. M. Maciejewski, Polscy muzycy, DPiDŻ, 1959, nr 106, s. 3; Pianista polski w Tehe-

ranie – Władysław Kędra, DPiDŻ, 1960, nr 89, s. 1.
85 Wieczór chopinowski w Wigmore Hall, DPiDŻ, 1978, nr 7, s. 3.
86 Koncert Anny Marii Stańczyk – w Londynie, DPiDŻ, 1978, nr 63, s. 3.
87 Sukces Aleksandry Kłaczyńskiej – polskiej pianistki w Londynie, DPiDŻ, 1978, nr 163, s. 3.
88 C. Halski, Nowe nagrania Horoszowskiego w Nowym Jorku, DPiDŻ, 1982, nr 288 [nr 

49 TP], s. 6; Stefan Brykczyński, Powrót wirtuoza – koncert fortepianowy 94-letniego 
Lwowianina, Mieczysława Horoszewskiego w Wigmore Hall – 5.6.86, DPiDŻ, 1986, nr 
156, s. 5; Z. Broncel, Horoszowski, DPiDŻ, 1986, nr 170 [nr 29 TP], s. 9; A. Ost., Ho-
roszowski wciąż koncertuje, DPiDŻ, 1988, nr 235, s. 6.
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na O’Hary89, Alana Kogosowskiego – polskiego pianisty urodzonego w Austra-
lii, dochody z koncertów w Londynie przeznaczał zawsze w całości na pomoc 
dla Polski – na  żywność i  lekarstwa90, Jana Nowowiejskiego91 oraz skrzyp-
ków: Wacława Niemczyka i  Bronisława Gimpela92, Henryka Szerynga93, Da-
miana Falkowskiego94, Wandy Wiłkomirskiej95, Adama Han-Górskiego (zam. 
w USA)96 i Hanny Lachert97.

Duże poruszenie w świecie muzycznym wywołała ucieczka w 1954 roku An-
drzeja Panufnika – kompozytora i  dyrygenta – z  Polski do  Szwajcarii mimo 
spotykających go ze strony władz PRL zaszczytów98. Dziennik zamieścił kilka 

89 Młody wykonawca Chopina, DPiDŻ, 1985, nr 209, s. 6.
90 L. Bobka, Rewelacyjny pianista Alan Kogosowski, DPiDŻ, 1984, nr 113 [nr 19 TP], 

s. 9; Koncert A. Kogosowskiego w Londynie, DPiDŻ, 1984, nr 127, s. 3; A. Witek, Pro-
gram artystyczny Kongresu Kultury Polskiej, DPiDŻ, 1985, nr 227, s. 7; A. Wołek, Ar-
tystyczny program Kongresu Kultury Polskiej, DPiDŻ, 1985, nr 218, s. 10; L. Bobka, 
Alan Kogosowski w POSK-u, DPiDŻ, 1985, nr 223, s. 7; C. Halski, Imprezy muzyczne 
na Kongresie, DPiDŻ, 1985, nr 233, s. 6; L. Bobka, Koncert w St. John’s Palace – galowy 
koncert chopinowski Alana Kogosowskiego, DPiDŻ, 1986, nr 285, s. 5; A. Witek, Wie-
czór muzyki polskiej – 16.2.89 na Festiwalu Muzyki Kameralnej w Sotheby’s w Londy-
nie, DPiDŻ, 1989, nr 62, s. 6–7. Dodać należy, że Alan Kogosowski był dyrektorem 
tego festiwalu.

91 S. T., Koncerty Jana Nowowiejskiego w Szwecji, DPiDŻ, 1989, nr 21, s. 6.
92 A. Bogusławski., Wieczory londyńskie. Koncert skrzypcowy Wacława Niemczyka, 

DPiDŻ, 1950, nr 96, s. 3; K., Koncert W. Niemczyka i B. Gimpela, DPiDŻ, 1951, nr 
302, s. 3; S. Baliński, Koncert Niemczyka, DPiDŻ, 1952, nr 56, s. 3; K., Koncert utwo-
rów Szymanowskiego, DPiDŻ, 1952, nr 83, s. 3; Z. K., Polska muzyka na Zachodzie, 
DPiDŻ, 1955, nr 3, s. 3.

93 B. M. Maciejewski, Polscy muzycy, DPiDŻ, 1959, nr 106, s. 3.
94 Recital skrzypcowy Damiana Falkowskiego, DPiDŻ, 1979, nr 39, s. 3; Z. Szydło, D. Fal-

kowski – młody skrzypek wirtuoz – 27.1.79 w Ognisku Polskim, DPiDŻ, 1979, nr 86, 
s. 3.

95 A. Wołek, Artystyczny program Kongresu Kultury Polskiej, DPiDŻ, 1985, nr 218, s. 10; 
C. Halski, Imprezy muzyczne na Kongresie, DPiDŻ, 1985, nr 233, s. 6; Oko…, Wy-
wiad z Wandą Wiłkomirską w niemieckiej prasie – „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 
DPiDŻ, 1982, nr 132 [nr 23 TP], s. 12.

96 Środa Literacka, K. Zdziechowski, Wybitny polski skrzypek w Londynie – w sali przy 
St. John’s Smith Square, DPiDŻ, 1983, nr 51, s. 3.

97 Skrzypaczka Hanna Lachert, DPiDŻ, 1987, nr 117, s. 6.
98 Andrzej Panufnik wybrał wolność w Szwajcarii. Reżym stracił najwybitniejszego mu-

zyka, DPiDŻ, 1954, nr 168, s. 1, 4.
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artykułów wyjaśniających okoliczności jego ucieczki, jej motywy, wywiad z ar-
tystą, który przyznał, że zamiar ten powziął już w 1949 roku, oraz stenogram 
konferencji prasowej zwołanej pod koniec lipca 1954 roku99. Stanisław Baliński 
zapowiedział w sezonie jesiennym koncert kompozytorski artysty pod własną 
batutą w Londynie100. O londyńskim debiucie muzycznym Panufnika w Festival 
Hall dziennik poinformował w październiku101.

Krytycy muzyczni prasy brytyjskiej również zauważyli występ Polaka. Re-
cenzent gazety przytoczył ich opinie – z „Timesa” (nie podano numeru i daty): 
Panufnik jest żywym, trzeźwym dyrygentem, męskim, pozbawionym afektacji 
i o arystokratycznym podejściu do muzyki klasycznej. Z najwyższym uznaniem 
angielski krytyk wyraził się o  nokturnie artysty, nazywając go muzyką peł-
ną tajemniczej i subtelnej poezji, całkowicie oryginalną i przykuwającą uwagę 
słuchacza. Krytyk „Daily Telegraph” (nie podano numeru i daty) uważał, że 
Panufnik jako dyrygent niedostatecznie wyraźnie prowadził orkiestrę, ale nok-
turn chwalił, który według niego, świadczy o silnej wrażliwości kompozyto-
ra. „Daily Express” (nie podano numeru i daty) krytykował dobór programu, 
uważając, że trudno byłoby znaleźć program, który by skuteczniej mógł zabić 
szanse dyrygenta. Krytyk zastrzegł jednak, że Panufnik jest dobrym muzy-
kiem i  nie powinien zrażać się jednym niepowodzeniem. „New Chronicle” 
(nie podano numeru i daty) podał na pierwszej stronie opis ucieczki Panufni-
ka oraz opinię swego krytyka, który uważał, że artysta jest rzetelnym dyrygen-
tem, a jego nokturn nazwał wzruszającym i wymownym. Dziennik wcześniej, 
w 1951 roku zamieścił wzmiankę o Panufniku, który był autorem podkładu 
muzycznego do filmu dokumentalnego o ołtarzu Wita Stwosza z kościoła Ma-
riackiego w Krakowie102.

11 października 1954 roku Panufnik wystąpił wraz z Małcużyńskim w lon-
dyńskim Albert Hall, przeznaczając dochód z koncertu na polskie dzieci103. Ar-
tysta osiadł na stałe w Wielkiej Brytanii, pełniąc w latach 1957–1959 funkcje 

99 Jak Panufnikowa przygotowała ucieczkę męża, DPiDŻ, 1954, nr 168, s. 1, 4; An-
drzej Panufnik o motywach swej decyzji opuszczenia Polski. Wywiad dla „Dziennika”, 
DPiDŻ, 1954, nr 173, s. 3; Tydzień w Londynie. Konferencja prasowa z Andrzejem Pa-
nufnikiem, DPiDŻ, 1954, nr 179, s. 3.

100 Stb., Muzyka w Londynie, DPiDŻ, 1954, nr 202, s. 3.
101 Tydzień w Londynie. Koncert Panufnika, DPiDŻ, 1954, nr 239, s. 3.
102 Film o ołtarzu Wita Stwosza, DPiDŻ, 1951, nr 254, s. 1.
103 Tydzień w Londynie. Małcużyński i Panufnik – wspólny występ w Albert Hall, DPiDŻ, 

1954, nr 251, s. 3.
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dyrektora i dyrygenta orkiestry symfonicznej w Birmingham104. DPiDŻ śledził 
jego sukcesy105, np. zdobycie w 1963 roku I nagrody księcia Monako za „Sin-
fonię sacra”106, a po latach jej wykonanie w  sali koncertowej St. John’s Smith 
Square w Londynie (1978)107 czy w Royal Festival Hall (1987)108, jej nagrania 
płytowe109, skomponowanie w 1977 roku „Sinfonii mistica”110, w 1983 „Sym-
fonii jasnogórskiej”111, w 1987 roku dziewiątej symfonii – „Sinfonia di speran-
za”112 oraz jej wykonanie w  Londynie113. Artysta chętnie udzielał wywiadów 
współpracownikom dziennika114. Swoje wspomnienia wydał w Londynie 1987 
roku115. Panufnik napisał na orkiestrę i chór męski „Epitafium katyńskie” i ósmą 
symfonię „Sinfinia votiva”, poświęconą pamięci zamordowanego w Polsce przez 
bezpiekę księdza Jerzego Popiełuszki116. 22 listopada 1989 roku zaprezentował 
swój „Koncert królewski” w  Royal Festival Hall w  Londynie, na  dorocznym 
Royal Concert urządzanym w dzień patronki sztuki muzycznej, św. Cecylii117.

104 Więcej o Panufniku zob.: T. Kaczyński, Pozycja Panufnika w Anglii, w: Między Pol-
ska a światem. Kultura emigracyjna po 1939 roku, red. M. Fik, Warszawa, 1992, 
s. 228–232.

105 Profile artystów, B. M. Maciejewski, Andrzej Panufnik [5. rok pobytu w Wielkiej Bry-
tanii], DPiDŻ, 1961, nr 54 [nr 9 TP], s. 7.

106 C. Halski, Sinfonia Panufnika, DPiDŻ, 1963, nr 170, s.  3; Z. Broncell, Panufnik 
w Ameryce, DPiDŻ, 1984, nr 298, s. 3; tenże, Koncerty jubileuszowe Andrzeja Panuf-
nika, DPiDŻ, 1989, nr 229, s. 4; J. R. Hebda, Andrzej Panufnik, DPiDŻ, 1989, nr 222, 
s. 6.

107 Andrzej Panufnik i jego symfonia, DPiDŻ, 1978, nr 130, s. 3.
108 Z. Broncel, „Sinfonia sacra” A. Panufnika, DPiDŻ, 1987, nr 20 [nr 4 TP], s. 7.
109 S. Baliński, „Sinfonia sacra” Panufnika w nagraniu gramofonowym firmy His Master’s 

w Londynie, DPiDŻ, 1967, nr 119 [nr 20 TP], s. 7.
110 Koncert w Oxford, DPiDŻ, 1977, nr 164, s. 3.
111 Z. A. Broncel, „Symfonia jasnogórska” Andrzeja Panufnika w Albert Hall, DPiDŻ, 

1983, nr 215 [nr 36 TP], s. 11.
112 C. Halski, 9 symfonia Panufnika, DPiDŻ, 1987, nr 68 [nr 12 TP], s. 11.
113 C. Halski, Rzecz o  A. Panufniku. Na marginesie ostatniego koncertu w  Londynie, 

DPiDŻ, 1987, nr 103, s. 5.
114 L. Bobka, Muzyka jest moją modlitwą – wywiad z Andrzejem Panufnikiem, DPiDŻ, 

1987, nr 71, s. 6–7.
115 A. Panufnik, Composing myself, London, 1987; w Polsce ukazały się w przekładzie M. 

Glińskiej: Andrzej Panufnik o sobie, Warszawa, 1990.
116 Z. Broncell, Koncerty jubileuszowe Andrzeja Panufnika, DPiDŻ, 1989, nr 229, s. 6–7.
117 Z. Broncel, A. Panufnik i „Koncert królewski”, DPiDŻ, 1989, nr 304, s. 6.
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Czesław Halski poinformował rodaków o odczycie wygłoszonym przez Wi-
tolda Lutosławskiego w Meeting Rooms Festival Hall w Londynie w cyklu „The 
Composer in Person” („Kompozytor we  własnej osobie”), organizowanych 
przez Stowarzyszenie Krzewienia Muzyki Awangardowej Park Lane Group – 
w kwietniu 1968 roku118. Od tej pory ukazywały się bardzo pochlebne recen-
zje o występach w Londynie tego kompozytora i pianisty z Polski119. Zdzisław 
Broncel odnotował III Symfonię Lutosławskiego na „Promenade Concerth” – 
koncertów odbywających się w Albert Hall w Londynie w 1985 roku120 oraz zło-
ty medal przyznany polskiemu kompozytorowi, czołowej postaci współczesnej 
muzyki przez Royal Philharmonic Society (Królewskie Towarzystwo Popiera-
nia Muzyki Symfonicznej) w Wielkiej Brytanii w 1986 roku121.

Szczególne miejsce w  londyńskim dzienniku zajmował Krystian Zimer-
man, którego dokonania znali czytelnicy od 1975 roku, kiedy otrzymał I nagro-
dę na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina122. 
Młody pianista podbił Londyn w 1978 roku123. Każdy kolejny koncert również 
był przyjmowany entuzjastycznie przez publiczność124.

Dziennik poinformował o  pierwszym wykonaniu w  Royal Festival Hall 
w Londynie w 1967 roku „Męki i śmierci Pana Naszego Jezusa Chrystusa we-
dług św. Łukasza” kompozytora i dyrygenta z Krakowa, Krzysztofa Penderec-
kiego125. Jerzy R. Hebda odnotował w  1979 roku transmisję w  III programie 
BBC nowej opery kompozytora „Raj utracony” (opartej na poemacie Johna 

118 C. Halski, Z notatnika muzycznego, DPiDŻ, 1968, nr 84 [nr 14 TP], s. 4.
119 C. Halski, Lutosławski w Londynie, DPiDŻ, 1978, nr 279 [nr 47 TP], s. 8; tenże, Mu-

zyka Lutosławskiego w Londynie, DPiDŻ, 1982, nr 204 [nr 35 TP], s. 6; S. Brykczyń-
ski, O Witoldzie Lutosławskim i o muzyce, DPiDŻ, 1979, nr 199, s. 3; Z. Broncel, Luto-
sławski w Londynie, DPiDŻ, 1985, nr 164, s. 5; tenże, Lutosławski w Londynie, DPiDŻ, 
1985, nr 287, s. 6; 17 kolęd polskich Witolda Lutosławskiego, DPiDŻ, 1985, nr 296, s. 6; 
Muzyka polska w Anglii 1986 r., DPiDŻ, 1986, nr 9, s. 6.

120 Z. Broncel, III Symfonia Lutosławskiego – „PROMS”, DPiDŻ, 1985, nr 221, s. 6.
121 Z. Broncel, Złoty medal dla W. Lutosławskiego, DPiDŻ, 1986, nr 254 [nr 43 TP], s. 8–9.
122 C. Halski, Krystian Zimerman laureatem konkursu chopinowskiego, DPiDŻ, 1975, nr 

256, s. 3.
123 M. Jankowska, Sukces Krystiana Zimermana, DPiDŻ, 1978, nr 25, s. 3.
124 S. Brykczyński, Refleksje po koncercie Krystiana Zimermana, DPiDŻ, 1979, nr 175, 

s. 3; J. Struna, O Barbicanie, Schumannie i Zimermanie, DPiDŻ, 1982, nr 84 [nr 15 
TP], s. 14; tenże, Krystian Zimerman, DPiDŻ, 1982, nr 180, s. 10.

125 J. Hebda, Triumf Krzysztofa Pendereckiego, DPiDŻ, 1967, nr 131 [nr 22 TP], s. 11.

PROPAgOWANIE OSIągNIęć POLSKICh…



62

M. Miltona)126. Przedstawiciel gazety uczestniczył w uroczystości wręczenia 
kompozytorowi Medalu im. Stefanii Niekraszowej po Festiwalu Pendereckiego 
w Royal Academy of Music w Londynie w 1986 roku127. Rok później Czesław 
Halski i Zdzisław Broncel opisali wrażenia po koncercie „Polskiego requiem” 
Pendereckiego w Londynie zorganizowanym przez Institute for Polish-Jewish 
Studies w Oxfordzie128.

Zdzisław Sierpiński zastanawiał się w piśmie, który z kompozytorów – Luto-
sławski, który żyje w zamkniętym, własnym świecie, w którym mało jest ludzi, 
[…] zawsze tylko z żoną, czy Penderecki, który lubi ruch, zgiełk, tłumy, przerzu-
canie się z jednego końca świata na drugi, którego bawią konferencje prasowe – 
jest większy i bardziej dla polskiej muzyki zasłużony129. Stanowczo opowiedział 
się za Lutosławskim.

Ten sam publicysta przedstawił czytelnikom w 1989 roku sylwetkę dyrygenta 
z Polski Jerzego Maksymiuka, opisując go jako człowieka całkowicie pochłonię-
tego przez swą muzyczną pasję130, oraz postać awangardowej polskiej kompozy-
torki i skrzypaczki, Grażyny Bacewicz, która zmarła w 1969 roku131. Tę niezwykłą 
osobowość twórczą z okazji 20. rocznicy śmierci, która pisała dobrą, oryginalną 
i wzruszającą muzykę, wspominał na łamach dziennika Czesław Halski132.

Pismo towarzyszyło dokonaniom twórczym wybitnej pieśniarki, recytator-
ki, aktorki dramatycznej i artystki radiowej, wspomnianej już Toli Korian, póź-
niejszej wykładowczyni literatury francuskiej133, samodzielnej zbieraczki i ba-

126 J. R. Hebda, „Raj utracony” Pendereckiego, DPiDŻ, 1979, nr 49, s. 3.
127 M. Jankowska, Odznaczenie Pendereckiego, DPiDŻ, 1986, nr 136, s. 7.
128 C. Halski, „Polskie Requiem” Pendereckiego w Londynie, DPiDŻ, 1987, nr 36, s. 2; 

Z. Broncel, „Polskie Requiem” K. Pendereckiego w Londynie, DPiDŻ, 1987, nr 50 
[nr 9 TP], s. 8–9.

129 Z. Sierpiński, Lutosławski czy Penderecki?, DPiDŻ, 1989, nr 66 [nr 11 TP], s. 10–11.
130 Impresje spoza pięciolinii, Z. Sierpiński, Człowiek szalony muzyką, DPiDŻ, 1989, nr 

6 [nr 1 TP], s. 8–9.
131 Z. Sierpiński, Największa od czasów Safony, DPiDŻ, 1989, nr 60 [nr 10 TP], s. 9, 12.
132 C. Halski, Dwie rocznice jednej osoby – Grażyna Bacewicz – kompozytorka i skrzy-

paczka, DPiDŻ, 1989, nr 58, s. 5.
133 Wykładała literaturę i język francuski w St. Xavier College w Chicago w latach 1972–

1978. W 1977 r. w University of Chicago obroniła pracę doktorską „Three Concepts 
of Symbolist Drama: Stéphane Mallarmé – Hugo von Hofmannsthal – Stanisław Wy-
spiański”; za: K. Fejcher-Akhtar, Tola Korian (1911–1983), „Pamiętnik Teatralny”, 
1988, z. 1–2, s. 131–178.
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daczki pieśni, sporadycznie piszącej autorki. Zmiana układu sił politycznych 
w  Europie spowodowała pozostanie jej na  obczyźnie i  pozbawiła ją bezpo-
średniej łączności i udziału w życiu muzyczno-teatralnym Polski. Tracąc tere-
ny wcześniejszej ekspansji artystycznej: Niemcy i Polskę, kontynuowała twór-
czość pieśniarsko-recytatorsko-aktorską w Wielkiej Brytanii, skąd wielokrotnie 
wyjeżdżała do wielu krajów świata z koncertami repertuaru polskiego i obce-
go. Leon Schiller nazwał ją, w dedykacji na rękopisie tłumaczonych przez sie-
bie pieśni ofiarowanych artystce w 1945 roku, wyborną apostołką pieśniarstwa 
twórczego134. Recenzje z jej występów w DPiDŻ zawsze były pełne uznania i po-
dziwu dla fenomenalnego talentu135. Stanisława Kuszelewska po jednym z kon-
certów w Ognisku Polskim napisała: Diseuse wielkiej klasy, mistrzyni słowa, me-
lodii, parodii, dowcipu, mimiki i gestu, witana gorąco przez polskie audytorium 
w Londynie136.

Tola Korian w 1965 roku przeniosła się do Stanów Zjednoczonych w związ-
ku z objęciem przez jej męża, Tymona Terleckiego, katedry polonistyki na Uni-
wersytecie Chicagowskim. Za oceanem występowała rzadko. W 1978 roku Ter-
leccy powrócili na stałe do Londynu. Tola Korian wykonała w grudniu 1980 
roku „Kolędy wielu narodów”, koncert składający się w części pierwszej z kolęd 
polskich od XV do XIX wieku, francuskiej z XV wieku oraz wiersza Lechonia 
Kolęda, w  części drugiej śpiewała kolędy: katalońską, polską, czeską, włoską, 
francuską i amerykańską137. Po raz ostatni, na krótko przed śmiercią, wystąpi-
ła w programie przygotowanym na czterdziestolecie ZASP-u w Teatrze Polskim 
w Londynie, śpiewając „Piosenkę Maryli” Hemara138. Polskie emigracyjne śro-
dowisko kulturalne w Londynie było wstrząśnięte jej nagłym odejściem 2 mar-
ca 1983 roku. Zanim ochłonięto, w dzienniku ukazał się fragment książki Ste-
fanii Kossowskiej pt. Mieszkam w Londynie, w którym czytamy o Toli Korian:

134 Zob.: Schillerowskie parafrazy pieśni, „Wiadomości”, 1955, nr 44, s. 6.
135 Np.: Tola Korian w „Wieczorze kolęd”, DPiDŻ, 1944, nr 298, s. 3; Czwartek w Orle 

Białym – pod znakiem Toli Korian, DPiDŻ, 1946, nr 26, s. 3; A. Bogusławski, Wieczór 
kolęd Toli Korian, DPiDŻ, 1946, nr 303, s. 3; Występy Toli Korian we Francji, DPiDŻ, 
1948, nr 253, s. 3; Występy Toli Korian w Paryżu – 19.10.48 r., DPiDŻ, 1948, nr 273, 
s. 3; Występy Toli Korian w Belgii, DPiDŻ, 1949, nr 42, s. 2; A. Bogusławski, Wieczory 
londyńskie, DPiDŻ, 1950, nr 87, s. 3; Koncerty Toli Korian w Brukseli, DPiDŻ, 1957, 
nr 257, s. 3; Wieczór Toli Korian w Londynie, DPiDŻ, 1955, nr 85, s. 3.

136 S. Kuszelewska, Cudowna podróż, DPiDŻ, 1948, nr 243, s. 2.
137 Koncert Toli Korian w Londynie, DPiDŻ, 1981, nr 3, s. 6.
138 Teatr Polski ZASP– 40 rok działalności, DPiDŻ, 1983, nr 10, s. 4.
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Z bezbłędnym smakiem muzycznym i  literackim odnajduje w  przeszłości 
swych artystycznych antenatów i podejmuje ich dzieło na swój własny sposób. 
Sztuka jej […] ma za sobą długą i trudną tradycję, w której są i kolędujące anio-
ły Piero della Francesca, i trubadurzy, i zaludnione pasterkami obrazy Watteau, 
i rubaszność chłopska, i dworskie obyczaje, cała europejskość życia wyrażonego 
sztuką. […] Głos Toli Korian był zawsze głosem wielkiego świata, głosem Za-
chodu139.

Kolejno pojawiały się w  piśmie publikacje pióra jej przyjaciół i  wielbicie-
li przypominających tę niezwykłą postać. Stefania Kossowska napisała o niej:

Świetna lingwistka. Znała dziesięć języków, a śpiewała w kilkunastu – pedan-
tycznie dociekliwa, mrówczo pracowita. Siedząc po bibliotekach szperała w mu-
zycznej literaturze całego świata i  odkrywała utwory często nieznane, nieraz 
od wieków nie śpiewane140.

Zdzisław Broncel nie mógł uwierzyć w jej odejście, w zgaszenie tego źródła 
myśli i sztuki141. Wiesław Wohnout również nie krył podobnych uczuć142. Nie 
dała o niej zapomnieć czytelnikom dziennika również Stefania Beylin143. Ka-
tarzyna Fejcher-Akhtar pisząc o pozycji artystycznej Korian w Kraju, wyraziła 
przekonanie, że

nie została niestety utrwalona w  naszej kulturze. […] Przyczyną tego były 
na pewno jej rzadkie i krótkie występy w Polsce, brak płyt i nagrań. Pojawiała 
się na estradzie, odniosła sukces wobec niewielkiego grona publiczności i znikała 
po to, żeby wystąpić na innej estradzie, w innym mieście, kraju, kontynencie144.

W kwietniu 1989 roku dziennik przypomniał dokonania Toli Korian, ogłosił 
również nazwany jej imieniem konkurs na utwór pieśniowy, który od tej pory 
miał na trwałe wejść w polski kalendarz imprez artystycznych Londynu145.

Kolejną wyróżniającą się emigracyjną osobowością była solistka przedwo-
jennej opery warszawskiej, Nina Grudzińska, której występy redakcja odnoto-

139 Tola Korian, DPiDŻ, 1983, nr 60 [nr 10 TP], s. 7; to przedruk z publikacji: S. Kossow-
ska, Mieszkam w Londynie, Londyn, 1994, s. 337–338.

140 S. Kossowska, Tola Korian, DPiDŻ, 1983, nr 69, s. 2.
141 Z. Broncel, „Korianka – poligranka”, DPiDŻ, 1983, nr 72 [nr 12 TP], s. 7.
142 W. Wohnout, Tola, DPiDŻ, 1983, nr 76, s. 2.
143 S. Beylin, Wspominam Tolę Korian, DPiDŻ, 1987, nr 72, s. 3.
144 K. Fejcher-Akhtar, Tola…, s. 171.
145 Tola Korian, DPiDŻ, 1989, nr 101, s. 6–7.
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wała jeszcze w czasie wojny146. Śledzono również jej programy na Wyspach Bry-
tyjskich i tournées poza nimi147. Jesienią 1982 roku, po śmierci artystki, Leopold 
Kielanowski złożył na łamach pisma hołd pamięci gorącej patriotce, uroczej ko-
biecie i człowiekowi148.

W dzienniku od 1942 roku obecny był żołnierz Brygady Karpackiej, a póź-
niej II Korpusu – bas baryton Paweł Prokopieni. W 1944 roku odnotowano 
szereg jego koncertów we Włoszech dla oddziałów polskich149. Artysta po woj-
nie osiadł na stałe w Stanach Zjednoczonych. W 1950 roku z okazji jubileuszu 
20-lecia pracy śpiewaczej wystąpił na uroczystym koncercie w Chicago150. Spra-
wozdawca gazety napisał:

Paweł Prokopieni jest rzadkim przykładem człowieka, który karierę zawdzię-
cza samemu sobie. Z małej […] wsi na Polesiu, gdzie urodził się w 1910 roku, do-
szedł do rozgłosu śpiewaka o światowej sławie151.

Artysta z okazji jubileuszu wydał pamiątkowy album płytowy, który zawie-
rał polskie pieśni żołnierskie. Po wielu latach w DPiDŻ zamieszczono relację 
z jubileuszowego koncertu z okazji 40-lecia pracy artystycznej Prokopieniego 
w Irving Place Hall na Manhattanie w Nowym Jorku152.

Dziennik dawał sprawozdania z występów kolejnego śpiewaka operowego, 
dysponującego imponującą koloraturą basową, Mariana Zygmunta Nowakow-
skiego153. Brytyjscy krytycy muzyczni wyrazili artyście słowa uznania, podkre-

146 Np.: Koncert muzyki polskiej i francuskiej, DPiDŻ, 1945, nr 123, s. 3; Trzeci „Czwartek” 
Niny Grudzińskiej, DPiDŻ, 1946, nr 45, s. 3; Wielki koncert muzyki polskiej, DPiDŻ, 
1946, nr 97, s. 2; Nina Grudzińska śpiewa w BBC pieśni Moniuszki, Żeleńskiego, Nie-
wiadomskiego i Joteyki, DPiDŻ, 1946, nr 191, s. 3; Nina Grudzińska przed mikrofo-
nem, DPiDŻ, 1946, nr 283, s. 3; Andrzej Boruta, Przed mikrofonem BBC – recital Niny 
Grudzińskiej, DPiDŻ, 1947, nr 197, s. 3; Klub Polskiej YMCA. Koncert Niny Grudziń-
skiej w Londynie, DPiDŻ, 1949, nr 34, s. 3.

147 Wspomnienia Warszawy – w Klubie Orła Białego Nina Grudzińska, DPiDŻ, 1945, nr 
274, s. 3; Koncert Niny Grudzińskiej w Paryżu, DPiDŻ, 1948, nr 228, s. 3.

148 L. Kielanowski, Nina Grudzińska, DPiDŻ, 1982, nr 258 [nr 44 TP], s. 8.
149 We Włoszech bawi baryton Prokopieni, DPiDŻ, 1944, nr 257, s. 2.
150 Jubileusz Pawła Prokopieniego, DPiDŻ, 1950, nr 211, s. 3.
151 Tamże.
152 Środa Literacka, (a.), Jubileusz w Nowym Jorku, DPiDŻ, 1967, nr 164, s. 3.
153 Audycja kolęd polskich w BBC, DPiDŻ, 1944, nr 302, s. 4; Koncert muzyki polskiej 

w Wigmore Hall – 27.5.45, DPiDŻ, 1945, nr 123, s. 3; Artyści polscy w BBC, DPiDŻ, 
1946, nr 116, s. 4; Koncert polski w Walii – w Central Hall w Liverpool, DPiDŻ, 1947, 
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ślając jego walory głosowe, rozpiętość skali, miękkość, siłę tonu, walory dra-
matyczne154; wywarł duże wrażenie, prasa zachwyca się jego głosem i wyjątkowo 
czystą dykcją155. W 1956 roku przypomniano, że Nowakowski w  Królewskiej 
Operze Covent Garden w Londynie występuje nieprzerwanie od 1947 roku, da-
jąc rocznie 75 przedstawień156.

Największym ulubieńcem polskiej publiczności emigracyjnej był tenor Jan 
Kiepura, znany z patriotycznej postawy i propagowania dorobku kultury pol-
skiej. Dziennik z rocznym opóźnieniem podał do wiadomości, że śpiewak wy-
stępuje od 1944 roku na Broadwayu w Nowym Jorku, wraz z żoną, śpiewacz-
ką i  aktorką, Martą Eggerth w  „Wesołej wdówce” Ferenca Lehára157. Gazeta 
w październiku 1947 roku podała za radiem warszawskim, że Kiepura został 
wydalony z ZASP z powodu przyjęcia obywatelstwa amerykańskiego158. Pobyt 
mistrza w Londynie we wrześniu 1954 roku, jego występy w Ognisku Polskim, 
Klubie Orła Białego, Albert Hall, w Manchesterze oraz na wolnym powietrzu – 
na ulicy, stojąc na masce samochodu, zostały szeroko opisane w piśmie159. Re-
cenzent przypomniał, że reżym warszawski próbował artystę skłonić do osie-
dlenia się w Polsce, ale Kiepura nie dał się zwieść namowom i pokusom. Za 
niezależność zapłacił utratą całego majątku w Kraju, szacowanego na 357 000 
funtów.

Pod koniec grudnia 1954 roku czytelnicy przeczytali o sporze Jana Kiepury 
z brytyjskimi władzami podatkowymi – za lata 1935–1936, gdy artysta wypro-
dukował dwa filmy i dawał koncerty160. Kiepura zapewniał, że prosił o honora-
rium netto plus zwrot podatku (1100 funtów). Cała suma została przekazana 
do Polski. Pół roku później kazano mu zapłacić podatek w wysokości 7800 fun-

nr 61, s. 3; S. Baliński, Artyści polscy w Covent Garden, DPiDŻ, 1951, nr 289, s. 3; Ty-
dzień w Londynie. Polscy śpiewacy w Londynie, DPiDŻ, 1954, nr 42, s. 3; Sprawy ar-
tystyczne. Muzyka w Londynie, DPiDŻ, 1954, nr 202, s. 3; Tradycyjny koncert Maria-
na Nowakowskiego, basa Królewskiej Opery Covent Garden, DPiDŻ, 1955, nr 7, s. 3.

154 Występy M. Nowakowskiego, DPiDŻ, 1954, nr 129, s. 3.
155 Koncert w Cirencester wywołał zachwyt wśród Anglików, DPiDŻ, 1954, nr 277, s. 3.
156 Polscy artyści w operze Covent Garden, DPiDŻ, 1956, nr 67, s. 3.
157 Kiepura występuje z żoną Martą Eggerth w „Wesołej wdówce” Lehára w jednym z te-

atrów nowojorskich, DPiDŻ, 1945, nr 237, s. 4.
158 Kiepura wydalony z ZASP, DPiDŻ, 1947, nr 251, s. 4.
159 I. C., Kiepura w Londynie, DPiDŻ, 1954, nr 199, s. 3; Kiepura śpiewa na ulicy stojąc 

na masce samochodu, DPiDŻ, 1954, nr 237, s. 1.
160 Spór Jana Kiepury z brytyjskimi władzami podatkowymi, DPiDŻ, 1954, nr 308, s. 4.
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tów. Wybuch wojny przerwał spór. Koncerty z 1954 roku pokryły roszczenia 
angielskich władz skarbowych. Jeszcze w roku następnym dziennik wyjaśniał 
plany Kiepury w spłaceniu zaległości podatkowych w Wielkiej Brytanii161. Ka-
rol Zbyszewski opisując występy artysty z żoną w operetce wiedeńskiej w roku 
1955, uznał, że

to wielki as, swobodny, naturalny, pełen temperamentu. Śpiewa wspaniale, naj-
piękniej po polsku. Niestety publiczność angielska i wiedeńska na polskie pieśni 
reaguje najsłabiej. Duety z Martą wywołują entuzjazm i bisy162.

Z żalem odnotowano odlot rodziny Kiepurów z Londynu do Stanów Zjed-
noczonych w lipcu 1955 roku163. Dwa lata później poinformowano o koncer-
cie charytatywnym Kiepury na wolnym powietrzu pod Domem SPK w Lon-
dynie164. W 1966 roku zamieszczono notę pośmiertną o  artyście165. Wiesław 
Grajda w czerwcu 1989 roku z okazji recitalu Mariana Kiepury (syn) i Marty 
Eggerth w Londynie przeprowadził z artystami wywiad dla czytelników dzien-
nika w Londynie166.

W DPiDŻ pamiętano o  kolejnych rocznicach śmierci Ignacego Pade-
rewskiego – pianisty, kompozytora, polityka, działacza społecznego, które-
go postać urosła na łamach pisma do rangi symbolu narodowego. Do 1966 
roku zamieszczano corocznie artykuły przypominające jego niestrudzone 
zaangażowanie w sprawę polską, stawiano rodakom za wzór godny naśla-
dowania, przez wiele lat komentowano losy spadku, który mistrz niemal 
w całości zapisał Polskiej Akademii Umiejętności, co starała się podważyć 
rodzina, opisywano próby sprowadzenia prochów Paderewskiego do Polski, 
uroczystości upamiętniające kolejne rocznice śmierci na  świecie i  stawia-
ne ku jego czci pomniki, usunięcie jego utworów z bibliotek w Niemczech 
Wschodnich w 1950 roku i zakaz wykonywania kompozycji tego polskiego 

161 Trzy plany Jana Kiepury spłacenia zaległości podatkowych, DPiDŻ, 1955, nr 102, s. 4.
162 K. Zbyszewski, Kiepura i Marta Eggerth w operetce wiedeńskiej, DPiDŻ, 1955, nr 111, 

s. 3.
163 Rodzina Kiepurów w komplecie, DPiDŻ, 1955, nr 142, s. 3; Tydzień w Londynie. M. 

Eggerth i J. Kiepura odlecieli z synami Mariuszem i Janem do Nowego Jorku, DPiDŻ, 
1955, nr 173, s. 3.

164 Jaś Kiepura i Danny Kay w Londynie, DPiDŻ, 1957, nr 78, s. 4.
165 Śp. Jan Kiepura, DPiDŻ, 1966, nr 303, s. 3.
166 E. C., Recital Mariana Kiepury i Marty Eggerth, DPiDŻ, 1989, nr 120 [nr 20 TP], 

s. 13; W. Grajda, Rozmowa z Martą Eggerth, DPiDŻ, 1989, nr 134, s. 6.
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szowinisty reakcyjnego i  wroga Związku Radzieckiego167. DPiDŻ szczegól-
nie uroczyście uczcił 10-lecie śmierci Paderewskiego, przypadające w 1951 
roku, ogłaszając cykl artykułów przypominających rodakom świetnego ar-
tystę i  znakomitego męża stanu, autorstwa prof. Stanisława Strońskiego, 
gen. Mariana Kukiela, Witolda Małcużyńskiego (uczeń mistrza) i Zygmun-
ta Nowakowskiego168. W 1960 roku poinformowano o 100-leciu urodzin Pa-

167 Np.: J. Karpiński, W 3. rocznicę śmierci Paderewskiego, DPiDŻ, 1944, nr 153, s. 2; 
Rada Narodowa w hołdzie I. Paderewskiemu, DPiDŻ, 1944, nr 154, s. 2; W 4. rocznicę 
śmierci I. Paderewskiego, DPiDŻ, 1945, nr 154, s. 1; Paderewski niech będzie przykła-
dem dla nas, DPiDŻ, 1945, nr 155, s. 1; Paderewski na fali afrykańskiej, DPiDŻ, 1946, 
nr 31, s. 3; Ogłoszenie o nabożeństwie za Śp. I. Paderewskiego – 29.6.1946, DPiDŻ, 
1946, nr 148, s.  3; Spadek po  Paderewskim, DPiDŻ, 1947, nr 258, s, 2; Vigil, Pró-
ba sprowadzenia prochów Paderewskiego, DPiDŻ, 1947, nr 289, s. 2; tenże, Wydanie 
zwłok Paderewskiego wywołałoby poważne komplikacje, DPiDŻ, 1947, nr 297, s. 1; 
Sprawa spadku po Paderewskim. Dwa procesy o oszustwo, DPiDŻ, 1948, nr 136, s. 1; 
Sprawa spadku po Paderewskim przed Parlamentem szwajcarskim, DPiDŻ, 1948, nr 
145, s. 2; Pomnik Paderewskiego w Morges odsłonięto, DPiDŻ, 1948, nr 161, s. 1; Al. K., 
Uroczystości ku czci Paderewskiego w Morges, DPiDŻ, 1948, nr 163, s. 2; Testament 
Paderewskiego będzie otwarty w Paryżu, DPiDŻ, 1948, nr 271, s. 4; Treść testamentu 
Paderewskiego będzie ujawniona po przetłumaczeniu na j. francuski, DPiDŻ, 1949, 
nr 79, s. 1; Spadkobiercy i spadek po I. Paderewskim, DPiDŻ, 1950, nr 106, s. 2–3; 
Utwory Paderewskiego na  indeksie – umieszczone przez komunistów w  Niemczech 
Wschodnich, DPiDŻ, 1950, nr 196, s. 1; Tydzień w Londynie. Ku czci Paderewskiego, 
DPiDŻ, 1953, nr 216, s. 3; Meble, rękopisy, okulary i kij bilardowy. Ruchomości Pa-
derewskiego będą sprzedane na licytacji, DPiDŻ, 1954, nr 261, s. 1; Paderewski „źle 
palcował” stwierdził jego nauczyciel muzyki, DPiDŻ, 1955, nr 23, s. 2; Licytacja pa-
miątek po Paderewskim przedmiotem procesu o oszczerstwo, DPiDŻ, 1955, nr 161, 
s. 3; Lucyfer, Fortepian Paderewskiego w rękach polskich, DPiDŻ, 1956, nr 245, s. 3; 
M. Jałowiecki, Pierwsza polska placówka w Gdańsku. Pamięci Ignacego Paderewskie-
go, DPiDŻ, 1961, nr 179 [nr 30 TP], s. 3; N. Turczyńska, Paderewski w Morges, tamże, 
s. 5; S. Sopicki, Ignacy Paderewski w 25-lecie zgonu wielkiego Polaka, DPiDŻ, 1966, 
nr 154, s. 2.

168 10-lecie śmierci Paderewskiego, DPiDŻ, 1951, nr 153, s.  2; S. Stroński, Paderew-
ski – polityk wielkiego dzwonu, DPiDŻ, 1951, nr 154; Z. Nowakowski, Widziałem, 
lecz nie słyszałem, DPiDŻ, 1951, nr 153, s. 2; A. Bogusławski, Paderewski – Twórca-
Odtwórca-Nauczyciel. Rozmowa z Witoldem Małcużyńskim, DPiDŻ, 1951, nr 157, 
s. 2; S. R., Polacy w Londynie uczcili pamięć Paderewskiego, DPiDŻ, 1951, nr 162, s. 2; 
Obchody ku czci Paderewskiego w USA, DPiDŻ, 1951, nr 165, s. 3.
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derewskiego, o otworzonej z tej okazji wystawie w Filharmonii w Bydgosz-
czy, wydaniu znaczka okolicznościowego w Waszyngtonie, uroczystościach 
w  Wielkiej Brytanii i  na świecie169. Rok później obchodzono 20. rocznicę 
śmierci artysty170.

Dopiero po 24 latach powrócono do Paderewskiego – w roku 1985, kore-
spondencją ze Stanów Zjednoczonych, informując o obchodach 125-lecia jego 
urodzin przez Polonię amerykańską171. W lipcu następnego roku Czesław Hal-
ski zamieścił w piśmie obszerne omówienie życia i dokonań tej wyjątkowej po-
staci oraz wiersz Antoniego Bogusławskiego pt. Paderewski 1860–1941, w któ-
rym czytamy:

Gdy grał – bił piorunami, siekał gromem
Wstrząsał obłudą grzechu w natchnieniu widomym
Zdruzgotał i przebudził jak lew, pod ciosem
Nieugięty, wciąż czuwał – nad Ojczyzny losem.
[…]
To ci był mistrz nad mistrze!172

Stałym elementem w piśmie w latach 1940–1989 były akcenty chopinowskie: 
koncerty z jego muzyką w Wielkiej Brytanii i na świecie, uroczyste uczczenie 
100. rocznicy śmierci kompozytora i kolejnych urodzin, jego pobytu w Edyn-
burgu, wszelkie obchody chopinowskie na świecie, Międzynarodowe Konkursy 
Chopinowskie w Warszawie, wydanie książek na temat jego życia i twórczości, 
Muzeum Chopina w Londynie – gdzie największym skarbem kolekcji jest ręko-
pis mistrza ostatniego „Walca H-dur” (z 12 października 1848 roku), do 1954 

169 100-lecie urodzin Paderewskiego, DPiDŻ, 1960, nr 10, s. 1; Hołd dla Paderewskie-
go – Waszyngton, DPiDŻ, 1960, nr 245, s. 1; C. Halski, Grając Chopina – grał Pol-
skę, DPiDŻ, 1960, nr 265 [nr 45 TP], s. 1; Paderewski w Royal Philharmonic, DPiDŻ, 
1960, nr 266, s. 3; Chopin i Paderewski w Edynburgu, DPiDŻ, 1960, nr 280, s. 3.

170 M. Jałowiecki, Pierwsza polska placówka w Gdańsku. Pamięci Ignacego Paderewskie-
go, DPiDŻ, 1961, nr 179 [nr 30 TP], s. 3; N. Turczyńska, Paderewski w Morges, tamże, 
s. 5; I. Paczoska, Ostatnie lata Paderewskiego, DPiDŻ, 1961, nr 206, s. 3.

171 125. rocznica urodzin Paderewskiego, DPiDŻ, 1985, nr 258, s. 6.
172 C. Halski, Ignacy Jan Paderewski – 6 XI 1860 – 30 VI 1941, DPiDŻ, 1986, nr 155, s. 4; 

wiersz Bogusławskiego ukazał się po raz pierwszy w polskim dwutygodniku „Voice 
of Poland”, 1 VII 1945, vol. 4, nr 13 [343] – w czwartą rocznicę śmierci Paderewskie-
go, czasopiśmie wydawanym w Glasgow przez Jadwigę i Adama Harasowskich w celu 
krzewienia przyjaźni polsko-brytyjskiej.
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roku niewydany i niewykonywany173. Za wielki sukces uznano w roku 1986 świę-
towanie 45-lecia istnienia Chóru im. Fryderyka Chopina, który został założony 
przez majora Ludwika Skibińskiego w namiotach Szkocji w 1940 roku, kolejno 
kierowany przez muzyków i dyrygentów: Jerzego Kołaczkowskiego, Henryka 
Hosowicza, Adama Harasowskiego, Ottona Schaffera, Adama Boulta, Zbignie-
wa Gedla, Ryszarda Nawrota, Jadwigę Fryc-Malankiewicz174. Chór koncertował 
w języku polskim i angielskim w Wielkiej Brytanii, również w audycjach radio-
wych BBC, uświetniał obchody polskich świąt narodowych. W sumie wystąpił 

173 Np.: Koncert chopinowski w Edynburgu, DPiDŻ, 1948, nr 214, s. 3; 100-lecie pobytu 
Chopina w Edynburgu, DPiDŻ, 1948, nr 236, s. 3; Obchody chopinowskie w Wielkiej 
Brytanii, DPiDŻ, 1948, nr 251, s. 3; W 100. rocznicę śmierci Chopina, DPiDŻ, 1949, 
nr 45, s. 3; Wieczór szopenowski Konfraterni Artystów, DPiDŻ, 1948, nr 95, s. 3; Pa-
ryż – hołd Chopinowi, DPiDŻ, 1949, nr 130, s. 3; Koncert chopinowski w Lippstadt 
– w Niemczech – bryt. strefie okupacyjnej, DPiDŻ, 1949, nr 165, s. 3; Konkurs Cho-
pinowski w Warszawie, DPiDŻ, 1949, nr 218, s. 3; W 100. rocznicę śmierci Chopina 
ambasada reżymowa w Londynie, DPiDŻ, 1949, nr 246, s. 3; W 100. rocznicę śmierci 
Chopina – radio w Belgii, DPiDŻ, 1949, nr 246, s. 3; Laureaci Konkursu Chopinowskie-
go w Warszawie, DPiDŻ, 1949, nr 248, s. 3; nr 260, s. 3; Obchód chopinowski w Edyn-
burgu, DPiDŻ, 1949, nr 250, s. 3; Urugwaj – obchód chopinowski, DPiDŻ, 1949, nr 
273, s. 3; Echa chopinowskie, DPiDŻ, 1949, nr 279, s. 3; Festiwal Chopinowski w Dusz-
nikach, DPiDŻ, 1950, nr 211, s. 3; O Chopinie po niemiecku, DPiDŻ, 1950, nr 214, 
s. 3; B. Szladkowski, Muzeum szopenowskie w Londynie, DPiDŻ, 1954, nr 78, s. 3; V 
Międzynarodowy Konkurs Chopinowski w Warszawie, DPiDŻ, 1955, nr 51, s. 3; Kon-
kurs Chopinowski w USA, DPiDŻ, 1955, nr 207, s. 3; 146. rocznica urodzin Chopina, 
DPiDŻ, 1956, nr 59, s. 3; Ognisko Polskie – wieczór muzyki Chopina, DPiDŻ, 1960, 
nr 27, s. 3; 150. rocznica urodzin Chopina, DPiDŻ, 1960, nr 34, s. 3; W hołdzie Cho-
pinowi, DPiDŻ, 1960, nr 42, s. 3; Trzy koncerty chopinowskie, DPiDŻ, 1960, nr 48, 
s. 3; Koncert chopinowski w Oxford, DPiDŻ, 1977, nr 164, s. 3; Wieczór chopinowski 
w Wigmore Hall, DPiDŻ, 1978, nr 7, s. 2; m. j., Konkurs Chopinowski w Warszawie, 
DPiDŻ, 1980, nr 261, s. 6; J. Gurowski, Towarzystwo Chopinowskie, DPiDŻ, 1981, 
nr 235 [nr 40 TP], s. 6; Młody wykonawca Chopina – Roman O’Hara, DPiDŻ, 1985, 
nr 209, s. 6; C. Halski, Nowa książka o Chopinie, DPiDŻ, 1986, nr 164 [nr 28 TP], 
s. 8–9; L. Bobka, Galowy koncert chopinowski Alana Kogosowskiego w St. John’s Palace, 
DPiDŻ, 1986, nr 285, s. 5; A. Maczulonis-Kalinczek, Chopin i jego muzyka, DPiDŻ, 
1989, nr 254, s. 3.

174 R. Bojanowski, 45-lecie Chóru im. F. Chopina, DPiDŻ, 1986, nr 30, s. 5; P. Hęciak, 
45-lecie Chóru im. F. Chopina, DPiDŻ, 1986, nr 121, s. 4; tenże, Chór im. F. Chopina 
rozpoczął 46. rok swojej działalności śpiewaczej, DPiDŻ, 1986, nr 168, s. 5.
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ponad 600 razy. Z chórem byli związani soliści: Renata Bogdańska175, Janina 
Wtórzecka, Loda Bielicka, Irena Delmar i Marian Nowakowski. Po rozwiązaniu 
PSZ stopniały szeregi chóru. Powstał mieszany zespół głosów damsko-męskich, 
dlatego uległa zmianie męska nazwa Chóru Wojska Polskiego na Chór im. Fry-
deryka Chopina.

Londyński dziennik tropił polskie ślady muzyczne na  świecie. Jednym 
z nich było wystawienie sycylijskiej opery Karola Szymanowskiego „Król Ro-
ger” (1924) na  festiwalu muzyki współczesnej w  1949 roku w  Teatro Massi-
mo w Palermo176. Dyrygent Filharmonii Warszawskiej, Mieczysław Mierzejew-
ski, który gościł na festiwalu, wspaniale poprowadził włoską orkiestrę, solistów 
i chór. W prasie włoskiej ukazały się pochlebne recenzje. W 15. rocznicę śmier-
ci kompozytora w 1952 roku ukazał się obszerny artykuł Stanisława Balińskiego 
o dokonaniach twórczych Szymanowskiego177 oraz sprawozdanie z uroczystego 
koncertu w sali Central Hall w Londynie, na który złożyły się kompozycje for-
tepianowe, skrzypcowe i wokalne w wykonaniu Wacława Niemczyka, Alfreda 
Ordy i Jerzego Kropiwnickiego178. W 1957 roku pamiętano o 20. rocznicy śmier-
ci muzyka. Zygmunt Kon kreśląc sylwetkę twórczą Szymanowskiego, nazwał 
go wielkim kompozytorem polskim179. Bogusław M. Maciejewski opisał młodość 
kompozytora180. Wrażenia z koncertu pianisty z Polski, Piotra Palecznego gra-
jącego Szymanowskiego w londyńskim Festival Hall w 1983 roku, opisał Cze-
sław Halski181. Stefan Brykczyński zajął się analizą korespondencji Szymanow-
skiego182. Czesław Halski złożył hołd artyście w stulecie urodzin, przypadające 

175 Pismo odnotowywało jej sukcesy, np.: Jubileusz Renaty Bogdańskiej w BBC, DPiDŻ, 
1954, nr 291, s. 3; Recital w Rzymie R. Bogdańskiej, DPiDŻ, 1979, nr 107, s. 3.

176 Opera Szymanowskiego na Sycylii, DPiDŻ, 1949, nr 95, s. 3; „Król Roger”. Opera Szy-
manowskiego na Sycylii, DPiDŻ, 1949, nr 115, s. 3.

177 stan. bal., Karol Szymanowski. W 15. rocznicę zgonu wielkiego muzyka – 28.3.52, 
DPiDŻ, 1952, nr 79, s. 3.

178 K., Koncert utworów Szymanowskiego, DPiDŻ, 1952, nr 83, s. 3.
179 Z. Kon, Dwudziesta rocznica zgonu Karola Szymanowskiego, DPiDŻ, 1957, nr 77, 

s. 3.
180 Kontury, B. M. Maciejewski, Młodość Szymanowskiego, DPiDŻ, 1962, nr 57, s. 3.
181 C. Halski, Paleczny gra Szymanowskiego w Festival Hall w Londynie, DPiDŻ, 1983, 

nr 63, s. 7.
182 Środa Literacka, S. Brykczyński, Korespondencja Szymanowskiego, DPiDŻ, 1983, nr 

75, s. 3.
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w 1982 roku183, w 25. oraz 50. rocznicę śmierci184. W maju z  tej okazji odby-
ła się angielska premiera baletu Szymanowskiego „Harnasie” w Royal Festival 
Hall w Londynie185. Przeglądu twórczości kompozytora w 1984 roku dokonał 
Krzysztof Z. Korewicz186.

W piśmie zaistniał również Stanisław Moniuszko, którego muzyka docierała 
do duszy polskiej, utrwalała ojczyznę w sercach, wiarę w wielkość i trwałość na-
szej przez wieki idącej kultury187.

W pierwszą rocznicę śmierci Ludomira Różyckiego – kompozytora, przed-
wojennego dyrygenta opery we Lwowie, od 1945 roku profesora Państwowej 
Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach – przypadającą w 1954 roku, ukazała 
się publikacja opisująca jego sukcesy kompozytorskie188. Stefania Niekraszowa 
w 70. rocznicę urodzin muzyka ukazała go w anegdocie, jako wielkiego kawa-
larza, zdradzając, że

był miłym, dowcipnym i bardzo bezpośrednim w obcowaniu z ludźmi. Nie zno-
sił […] konwenansu, owacji, reprezentatywności. Po premierach symfonii, oper, 
czy baletów – publiczność nadaremnie wywoływała kompozytora. Nie chciał on 
wychodzić na scenę189.

Sporadycznie omawiano w  piśmie twórczość kompozytorów obcych, 
należących do  klasyki muzyki poważnej. W 1983 roku Zofia Kozarynowa 
w  100-lecie śmierci Richarda Wagnera przypomniała jego dokonania arty-
styczne190. Xawery Pusławski opisał genezę powstania jego uwertury „Polo-
nia”191. Hanna Dorwska omówiła zagadkową śmierć Wolfganga Amadeusza 

183 C. Halski, Stulecie urodzin Szymanowskiego, DPiDŻ, 1982, nr 306 [nr 52 TP], s. 10.
184 C. Halski, Karol Szymanowski w 25-lecie śmierci, DPiDŻ, 1962, nr 78 [nr 13 TP], s. 3; 

tenże, 50-lecie śmierci Karola Szymanowskiego, DPiDŻ, 1987, nr 74 [nr 13 TP], s. 7.
185 Z. B., „Harnasie” Szymanowskiego w Royal Festival Hall w Londynie, DPiDŻ, 1987, 

nr 102, s. 6.
186 K. Z. Korewicz, Garść Szymanowskiego, DPiDŻ, 1984, nr 84 [nr 14 TP], s. 8.
187 A. Nowakowa Stanisław Moniuszko 1819–1872, DPiDŻ, 1989, nr 218, s. 2; wcze-

śniej: C. Halski, Stanisław Moniuszko (100. rocznica śmierci), DPiDŻ, 1972, nr 1 [nr 
1 TP], s. 3.

188 Ludomir Różycki – pierwsza rocznica śmierci, DPiDŻ, 1954, nr 8, s. 3.
189 S. Niekraszowa, Ludomir Różycki w anegdocie, DPiDŻ, 1954, nr 277, s. 3
190 Z. Kozarynowa, 100-lecie śmierci Wagnera, DPiDŻ, 1983, nr 89 [nr 15 TP], s. 6
191 X. Pusławski, Richard Wagner – uwertura „Polonia”, DPiDŻ, 1986, nr 284 [nr 48 

TP], s. 6
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Mozarta192. Przypadające w  1986 roku stulecie śmierci węgierskiego kom-
pozytora i pianisty Ferenca Liszta, przyjaciela Chopina i Wagnera uczczono 
w Nowym Jorku uroczystym koncertem w Carnegie Hall, na którym utwo-
ry Liszta oraz Chopina i  Szymanowskiego grała Anna Maria Stańczyk. Le-
sław Bobka przytoczył pochlebne opinie z recenzji, które ukazały się w pra-
sie amerykańskiej193. Czesław Halski omówił koncert w londyńskim Festival 
Hall, który odbył się w 1989 roku z okazji 80. urodzin francuskiego kompo-
zytora religijnego, Oliviere Messiaena194. Z. A. B. w 70. rocznicę urodzin ame-
rykańskiego dyrygenta i kompozytora Leonarda Bernsteina, znanego całemu 
światu autora muzyki „West Side Story” – musicalu i baletu Jarôme Robbinsa, 
zdał sprawozdanie z własnych koncertów kompozytorskich w Londynie tego 
wybitnego twórcy195.
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prOMOting the achieveMentS Of pOliSh cOMpOSerS 
and perfOrMerS in the cOluMnS Of „the pOliSh 

daily & SOldier’S daily” in the yearS 1944–1989
Summary

The columns of London’s „Polish Daily and Soldiers Daily” in the years 1944–1989 cov-
ered the musical life of Polish singers, composers, pianists, violinists and other per-

formers who, during the war, stayed outside Poland, as well as those who never returned to 
their Fatherland from the exile. These cultural columns related to music kept track of the 
works and concerts of Arthur Rubinstein, Ignacy Paderewski, Witold Małcużyński, Joseph 
Turczyński, Zygmunt Dygat, Marian Błaszczyński, Andrzej Panufnik, Witold Lutosławski, 
Tola Korian, Nina Grudzińska and others. Occasionally, the magazine also recorded the ac-
tivity of foreign composers in the field of classical music.

Keywords: music, Polish press in UK 1944–1989, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 
Fryderyk Chopin, Artur Rubinstein, Ignacy Paderewski, Witold Małcużyński, 
Andrzej Panufnik, Witold Lutosławski, Tola Korian
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władysław wyszowadzki
Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Londyn

relacje pańStwO – kOściół 
w latach 1950–1956

Objęcie rządów w Kościele polskim w 1948 roku, po odejściu kardynała Au-
gusta Hlonda, przez niezbyt znanego wówczas w społeczeństwie polskim 

biskupa lubelskiego Stefana Wyszyńskiego nastąpiło w chwili, gdy umocniony 
już, przez sfałszowane w 1947 roku wybory, ustrój komunistyczny, zaczął co-
raz bardziej zdecydowanie występować przeciwko Kościołowi i jego hierarchii. 
Represyjna polityka rządu oraz chęć ograniczenia autonomii Kościoła spowo-
dowały konieczność zawarcia porozumienia między państwem a  Kościołem. 
Prymas Stefan Wyszyński, pomimo braku jakichkolwiek gwarancji ze  strony 
władz, także dążył do jego zawarcia1. Strona rządowa gwarantowała m.in. swo-
bodę wyznań religijnych oraz prawo Kościoła do prowadzenia działalności cha-
rytatywnej i katechetycznej oraz do publikowania wydawnictw i pism katolic-
kich. Zezwalała także na prowadzenie szkół katolickich2. Podpisany 14 kwietnia 
1950 roku dokument między państwem a Kościołem (mimo pozorów uznania 
Kościoła na płaszczyźnie prawnej i jego miejsca w społeczeństwie w ogromnej 

1 W. Ważniewski, Stosunki między władzą państwową a Kościołem katolickim w Pol-
sce powojennej (1944–1989), Siedlce, 1997, s. 23–26; S. Wyszyński, Zapiski więzienne, 
Bydgoszcz, 1990, s. 15.

2 Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Urząd do spraw Wyznań, 125/15, Porozumie-
nie zawarte między przedstawicielami Rządu RP i Episkopatem Polski, s. 1–3.
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przecież większości katolickim) stał się jedynie parawanem do coraz ostrzej-
szych wystąpień przeciwko władzy kościelnej oraz coraz większych ograniczeń 
w jego działalności duszpasterskiej, społecznej i charytatywnej.

Jesienią 1949 roku powstał ruch księży patriotów, którzy w lutym 1950 roku 
dostali pozwolenie na założenie ogólnokrajowej organizacji i wydawania pisma 
„Głos Kapłana”. Fundusze z zabranych dóbr kościelnych miały być w części prze-
kazane temu właśnie ruchowi. Zdecydowana większość duchowieństwa szyb-
ko zorientowała się we wrogim nastawieniu władzy i próbach skonfliktowania 
ze sobą, dlatego też odcięła się od ruchu tak zwanych księży patriotów, których 
państwo chciało użyć jako klina między wiernymi nauce Kościoła i sprawom 
ojczyzny biskupami, duchownymi oraz świeckimi a  tymi, którzy gotowi byli 
pójść na współpracę z rządem. W istocie rzeczy takich znalazło się niewielu, 
mimo hojnych donacji oraz znanych i ukrywanych przywilejów, a także nachal-
nej propagandy ich postawy jako prawdziwie patriotycznej.

Ustawiczne łamanie zawartych we wspomnianej umowie między państwem 
a Kościołem ustaleń (notabene krytykowanych przez ówczesnego metropolitę 
krakowskiego kardynała Sapiehę) stało się szybko przyczyną do coraz energicz-
niejszych interwencji arcybiskupa metropolity gnieźnieńskiego i warszawskie-
go, Stefana Wyszyńskiego, zarówno u samych władz, jak i w czasie publicznych 
wystąpień, które gromadziły tysiące wiernych w czasie różnych uroczystości. 
Do tych wrogich wobec Kościoła wystąpień władz dołączały się z biegiem cza-
su represje w szkolnictwie, które spowodowały usunięcie religii ze szkół, a tak-
że personalnie w stosunku do nauczycieli i osób znanych z  ich przywiązania 
do wiary i moralności chrześcijańskiej.

Należy podkreślić, że z początkiem lat 50. działało jeszcze podziemie anty-
komunistyczne, któremu wielu duchownych potajemnie sprzyjało, a niekiedy 
także wspierało. Do tych represji dołączyły także działania skierowane prze-
ciwko zakonom żeńskim i męskim, co zaznaczało się na każdym terenie, mię-
dzy innymi poprzez rugowanie z zajmowanych budynków lub ich części, ogra-
niczanie działalności charytatywnej i szereg innych form prześladowań. Miało 
to miejsce w sposób szczególny na tak zwanych Ziemiach Odzyskanych, gdzie 
działania te przybierały nieraz ostre formy. Do tego dołączała się stale nasilają-
ca się inwigilacja, która czasami przybierała formy groteskowe, ale zawsze była 
dokuczliwa i groziła kolejnymi represjami.

Stworzony i stale rozbudowywany aparat Bezpieczeństwa Publicznego, mają-
cy swoje formalne upostaciowanie w lokalnych urzędach bezpieczeństwa (UB), 
dawał o sobie znać. Jego przedstawiciele, nachodząc duchowieństwo świeckie 
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i  zakonne, przeprowadzając przesłuchania, wymierzając kary i  uciekając się 
do gróźb, starali się wymusić uległość wobec władzy. Te działania kierowały się 
również przeciwko seminariom duchownym, diecezjalnym i zakonnym, które 
pozbawiono praw wyższych uczelni, a alumnom niższych seminariów, aby mo-
gli uzyskać prawo wstępu na studia, nawet w uniwersytecie katolickim, kazano 
zdawać egzamin dojrzałości zaocznie w szkołach państwowych. Seminaria du-
chowne były pod szczególną pieczą władzy, która w pewnym momencie doszła 
do wniosku, że jednym z lepszych sposobów odciągnięcia alumnów od pójścia 
drogą kapłaństwa jest zobowiązanie ich do odbycia podstawowej służby woj-
skowej i ten pomysł, w różnych wymiarach, był powszechnie realizowany. Za-
wiódł jednak w  dużej mierze pomysłodawców, bowiem odsetek tych, którzy 
po tej próbie odchodzili, był bardzo niewielki.

Obchodzenie świąt kościelnych, nawet tych uznanych przez państwo, spo-
tykało się nierzadko z różnorodnymi, jawnymi lub skrytymi szykanami, a ich 
uczestnicy byli bacznie obserwowani. Nawet nauka religii w  parafiach była 
przedmiotem zainteresowania odpowiednich organów, a  jakiekolwiek próby 
polepszenia jej warunków spotykały się z restrykcjami. Komunistom nie zale-
żało na załagodzeniu konfliktów, a wręcz przeciwnie – na ich stałym wyszukiwa-
niu3.

Inną próbą poróżnienia społeczeństwa katolickiego i duchowieństwa i prze-
ciągnięcia go na  stronę władzy było utworzenie Stowarzyszenia PAX – orga-
nizacji katolików świeckich, założonej przez Bolesława Piaseckiego, powoła-
nej do życia w celu rozbicia Kościoła od wewnątrz4. PAX miał reprezentować 

3 H. Konopka, Religia w szkołach Polski Ludowej. Sprawa nauczania religii w polityce 
państwa (1944–1961), Białystok, 1997, s. 15.

4 Opinia taka pojawiała się nawet w dokumentach watykańskich. Nuncjusz apostol-
ski we  Francji abp Paul Bertoli skierował 6 czerwca 1963 r. w  imieniu sekretarza 
stanu list do Sekretariatu Episkopatu Francuskiego z załączoną notą o działalności 
PAX-u, której autorem miał być kard. Stefan Wyszyński: 1) PAX nie jest organiza-
cją o celach kulturalnych, lecz jedynie zamaskowanym środkiem propagandy, służącym 
do oczerniania działalności Kościoła w Polsce poprzez szerzenie fałszywych wiadomo-
ści. 2) Ruch ten otrzymuje rozkazy i dyrektywy od partii komunistycznej, od tajnej poli-
cji i Urzędu do spraw Wyznań. 3) W zamian za swoją uległość PAX korzysta z pewnych 
ułatwień i wsparć, jak na przykład dla swoich wydawnictw i swoich przedsiębiorstw 
handlowych; A. Micewski, Współrządzić czy nie kłamać? PAX i Znak w Polsce 1945–
1976, Paryż, 1978, s. 118, za: A. W. Kaczorowski, Komu służył PAX. Materiały z sym-
pozjum „Od PAX-u do Civitas Christiana” zorganizowanej przez Katolickie Stowarzy-
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tak zwanych katolików postępowych, idących na ugodę we wszystkich ważnych 
kwestiach społecznych i politycznych z rządem, a nadto mających za zadanie 
pacyfikować nastroje społeczne rzekomą wolnością wyznawania wiary i swo-
bodną możliwością działalności Kościoła. Nagrodą za  działalność miała być 
możliwość zasiadania w ławach poselskich wybranej i to niewielkiej grupy dzia-
łaczy tego ugrupowania, a także hojne datki na prowadzenie działalności go-
spodarczej, a nawet wydawniczej, którą jedynie można było uznać za pożytecz-
ną. Jednakże represyjna polityka rządu, a nade wszystko partii komunistycznej 
wcale przez to nie doznała ograniczenia, a nawet się zaostrzała, co prowadziło 
do coraz gwałtowniejszych konfrontacji z hierarchią reprezentowaną przez kar-
dynała Wyszyńskiego, któremu władze kilkakrotnie odmawiały wydania pasz-
portu.

Dramatycznym przełomem w relacjach państwa z Kościołem stało się kaza-
nie, wygłoszone przez kardynała Wyszyńskiego 25 września 1953 roku w ko-
ściele świętej Anny na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Jeszcze tego sa-
mego dnia, późnym wieczorem, władze wtargnęły do rezydencji prymasa przy 
ulicy Miodowej. Przewieziono go w miejsce internowania, najpierw do Rywał-
du, do klasztoru kapucynów, których wtedy wysiedlono, a następnie, po dwóch 
tygodniach, do Stoczka Warmińskiego. Decyzja ta (wydana na podstawie wy-
danej dzień wcześniej uchwały Prezydium Rządu PRL nr 700/53, która zaka-
zywała Wyszyńskiemu pełnienia funkcji prymasowskiej i przebywania w War-
szawie) była w  istocie pozbawiona podstaw prawnych, nie została podpisana 
przez premiera ani przez żadnego z  jego zastępców5. Po roku ksiądz prymas 
został przewieziony do Prudnika na Śląsku, by w końcu zostać umieszczonym 
w klasztorze sióstr nazaretanek w Komańczy6. Cała atmosfera jego aresztowa-
nia i internowania miała dla wiernych Kościoła katolickiego w Polsce, ale i poza 
jej granicami jednoznaczny charakter otwartego prześladowania, lecz nawet bi-
skupom zabroniono protestów. Wspomniany PAX, rzecz oczywista, solidary-
zował się z rządem.

Czas internowania kardynała Stefana Wyszyńskiego był dla wszystkich 
uczciwych katolików w  Polsce, nie wyłączając duchowieństwa, czasem swo-
istej próby; tym bardziej, że niektórzy z duchownych poddawani byli ostrym, 

szenie Civitas Christiana 30–31 stycznia 2008 roku, red. S. Bober, Warszawa, 2008, 
recenzja w: „Niepodległość i Pamięć”, 2009, 16/1 (29), s. 342.

5 A. Dudek, Ślady PeeReLu: ludzie, wydarzenia, mechanizmy, Kraków, 2000, s. 78.
6 A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół w Polsce (1945–1989), Kraków, 2003, s. 89.
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a nawet okrutnym prześladowaniom, wspomnieć należy w tym miejscu m.in. 
późniejszego arcybiskupa poznańskiego Antoniego Baraniaka7, którego pro-
ces beatyfikacyjny właśnie został rozpoczęty. Nie było wiadomo, kiedy, na sku-
tek czego i w jakich okolicznościach prymas może być uwolniony. Ważną rolę 
w podtrzymaniu ducha narodu w wierności prymasowi i jego linii postępowa-
nia z rządem odgrywał jasnogórski konwent ojców paulinów, którzy też przy-
czynili się do  przygotowania późniejszego powrotu prymasa na  swe miejsce 
w hierarchii Kościoła w Polsce.

Czas pobytu księdza prymasa w  miejscach internowania był okresem 
trudnym również i  z tej racji, że borykał się on z  problemami zdrowotny-
mi – dawne dolegliwości z okresu studiów seminaryjnych odezwały się ra-
zem z pobytem w Stoczku Warmińskim, gdzie dokuczał mu chłód i ograni-
czenie w poruszaniu się, nawet w obrębie terenu kościelnego. Władzy zależało 
na tym, by nikt nie dowiedział się o miejscu jego pobytu i nie próbował na-
wiązać z nim kontaktu. Ksiądz prymas izolowany był od wszelkich źródeł in-
formacji, nie pozwalano mu na żaden kontakt z rodziną, a tym bardziej z bi-
skupami i duchowieństwem. Warunki nieco się poprawiły po przewiezieniu 
go do Komańczy. Po wielu perypetiach doszło do tego, że dwie z jego ducho-
wych córek, panie z założonego przezeń Instytutu, mogły go w pewnym okre-
sie odwiedzić. Jednakże nawet pewne postaci z tamtejszego otoczenia księdza 
prymasa podejrzewa się o to, że znajdowały się w gronie współpracowników 
służby bezpieczeństwa. Prymas znosił wszystko cierpliwie i z poddaniem się 
woli bożej.

O swoich przeżyciach, doznaniach i zamiarach ksiądz prymas pisał w opu-
blikowanych wspomnieniach z  okresu trzyletniego internowania: w  tym też 
okresie powstały jego „Jasnogórskie śluby narodu”, które stały się wytycznymi 
dla pracy duszpasterskiej i wskazywały kierunki pracy indywidualnych wier-
nych Kościoła katolickiego w Polsce – do dnia dzisiejszego nie straciły nicze-
go ze swojej aktualności. W tej dziewięcioletniej nowennie przed tysiącleciem 
chrztu Polski każdy rok był poświęcony konkretnej kwestii religijnej, na którą 

7 Biskupa Antoniego Baraniaka więziono bez procesu 27 miesięcy, poddając go licz-
nym torturom, m.in. podawano mu zastrzyki, celowo zatruwano organizm, trzyma-
no w fekaliach, przez kilka dni i nocy trzymano nago w wilgotnej celi, spuszczając 
krople wody na głowę; J. Góra, J. Grzegorczyk, Skrawek nieba albo o Ojcu i Królu, Po-
znań, 2001, s. 124; E. Nawrot, Baraniak Antoni, w: Leksykon duchowieństwa represjo-
nowanego w PRL w latach 1945–1989, red. J. Myszor, Warszawa, 2002, t. 1, s. 7.
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należało zwrócić uwagę: Wierności, Łasce, Życiu, Małżeństwu, Rodzinie, Wy-
chowaniu, Sprawiedliwości, Cnotom oraz czci Królowej Polski8. Myśl była per-
spektywiczna i  władze zastanawiały się nad tym, jakimi sposobami zamiary 
księdza prymasa storpedować. Najpierw zatem ukazywały się publikacje, któ-
rych autorzy starali się wykazać, że decyzja księcia Mieszka o przyjęciu chrztu 
miała charakter zasadniczo polityczny, bo zmierzała do  zdefiniowania księ-
stwa Polan jako samodzielnego bytu państwowego na ówczesnej mapie Europy, 
do czego w owym czasie koniecznym było przyjęcie chrztu wobec innych, już 
chrześcijańskich państw europejskich. Przesunięcie akcentu na aspekt politycz-
ny (którego nikt nie neguje, ale też nie przyznaje mu wyłączności w motywach 
działania Mieszka), miało zamazać charakter jego decyzji, a tym samym zdeza-
wuować obchody tysiąclecia chrztu jako posiadające charakter przede wszyst-
kim religijny.

Tymczasem rząd nie licząc się już zupełnie z głosem hierarchii, duchowień-
stwa, a nade wszystko z nauczaniem Kościoła, uchwalił w 1956 roku głosami 
posłusznego mu Sejmu ustawę aborcyjną, dającą praktycznie nieskrępowane 
możliwości dokonywania tego procederu9. Stowarzyszenie PAX, idące po linii 
polityki rządu, nie sprzeciwiło się tej ustawie, a jego posłowie jedynie wstrzy-
mali się od głosu podczas głosowania nad nią.

Sytuacja polityczna w kraju pod wpływem narastającej, chociaż nie jawnej 
– bo taka możliwość nie istniała – opozycji wobec posunięć władzy i akcji ro-
botników, wskazywała na  konieczność podjęcia zasadniczych kroków w  kie-
runku chociaż niektórych zmian w  dotychczasowej polityce rządu. Momen-
tem sprzyjającym tym zmianom była śmierć Bolesława Bieruta w czasie pobytu 
w Moskwie10, co jednoznacznie kojarzono z dyrektywami płynącymi z tej stoli-
cy. Punktem krytycznym w tym czasie okazał się bunt robotników w Poznaniu 

8 A. Micewski, Kościół – Państwo 1945–1989, Warszawa, 1994, s. 42.
9 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie przerywania ciąży z dnia 11 maja 1956 

r., DzU, 1956, nr 13, poz. 68.
10 Mnożono rozmaite mniej lub bardziej prawdopodobne opowieści na temat śmierci Bie-

ruta. Utrzymywano np., że: […] W myśl jednej z  interpretacji przyczyną śmierci Bie-
ruta miał być wstrząs wywołany przez atak serca. […] Ludzie nie chcieli wierzyć ofi-
cjalnym komunikatom medycznym i zapewnieniom lekarzy. Znacznie chętniej dawano 
posłuch plotkom w myśl których, bojąc się, że zostanie na niego zrzucona odpowiedzial-
ność za zbrodnie w Polsce – Bierut miał popełnić w Moskwie samobójstwo, za: J. Eisler, 
Siedmiu wspaniałych. Poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR, Warszawa, 2014, s. 88–89.
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w czerwcu 1956 roku11, który spowodował, że miasto spłynęło krwią, a wypo-
wiedź ówczesnego premiera Józefa Cyrankiewicza, że partia odrąbie rękę temu, 
kto podniósł ją na władzę ludową, była w owej sytuacji tylko zuchwałą prowo-
kacją.

Na szczytach władzy doszło w końcu do przewrotu, który wyniósł na pierw-
szego sekretarza partii Władysława Gomułkę: w słynnym przemówieniu na pla-
cu Defilad zapowiadał pewne reformy i poddał krytyce niektóre posunięcia po-
przedniego rządu, co miało uspokoić wzburzone umysły obywateli, którzy nie 
chcieli już czekać na świetlaną przyszłość, będącą tylko stale oddalającym się 
horyzontem. Zapowiedziane przez niego zmiany budziły nadzieję na złagodze-
nie reżymu, pomimo iż w wystąpieniu wielokrotnie podkreślał, że nie ma moż-
liwości odejścia od ustroju socjalistycznego12.

Pierwszym postulatem protestujących było natychmiastowe sprowadzenie 
do Warszawy przebywającego w Komańczy kardynała Wyszyńskiego – i to wy-
konano bez oporu, gdyż głównym celem było utrzymanie władzy13. Do miej-
sca internowania udało się dwóch prominentnych przedstawicieli władz i zako-
munikowało decyzję o przywróceniu kardynałowi Wyszyńskiemu jego miejsca 
na stolicy prymasowskiej w Warszawie. Prymas stawiał warunki, na które ge-
neralnie się godzono, bo wiedziano, że wymaga tego sytuacja chwili, ale gdy 
minie, można będzie już z nimi się nie liczyć. Prymas zażądał zniesienia re-
presji wobec biskupów i duchowieństwa, możliwości swobodnego druku pra-
sy katolickiej, powrotu religii do szkół i uwolnienia społeczeństwa katolickiego 
od opresyjnego nadzoru ze strony służby bezpieczeństwa, co – rzecz oczywista 
– z góry było skazane na niepowodzenie.

Przyjazd księdza kardynała do  Warszawy, chociaż odbył się bez rozgłosu, 
miał charakter w istocie rzeczy triumfalny. Jego pierwsze spotkanie z wierny-
mi stolicy miało miejsce przy ich wielkim aplauzie. Strona rządowa musiała 
połknąć gorzką pigułkę, która była przecież wynikiem zaślepionego nienawi-
ścią traktowania duchowieństwa, instytucji Kościoła, jego urzędów i wiernych. 

11 E. Makowski, Poznański Czerwiec 1956 – pierwszy bunt społeczeństwa w PRL, Po-
znań, 2001.

12 Strona internetowa: Polskieradio.pl/39/156/Artykul/709789,Partia-nie-bedzie-rzucac-
narodowi-pustych-obietnic, dostęp 30 I 2018.

13 B. Noszczak, „Okoliczności uwolnienia kardynała Stefana Wyszyńskiego”, konferen-
cja naukowa „W 50. rocznicę powrotu Kardynała Stefana Wyszyńskiego do posługi 
prymasowskiej”, UKSW, Warszawa, 9 października 2006 r.; por. J. Eisler, „Polskie mie-
siące”, czyli kryzys(y) w PRL, Warszawa, 2008, s. 141–144.
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Istotnie, rząd realizował początkowo obietnice dotyczące poprawy klimatu 
w relacjach między nim a Kościołem. Powróciła nauka religii w szkole, pojawiły 
się poprawne edycje niektórych pism katolickich, poglądy wypowiadane na te-
mat relacji państwo – Kościół w radiu (telewizji jeszcze praktycznie nie było) 
i prasie w zakresie pewnych tematów bliskie były obiektywnym.

Przełom roku 1956–1957 wielu ludzi chciało widzieć jako zapowiedź zmia-
ny kursu władzy w stosunku do struktur kościelnych i społeczności wiernych. 
Jedną z  zasadniczych kwestii tej zmiany miała być kwestia budowy nowych 
kościołów. Przy wzrastającej po wojnie liczbie ludności oraz wielkich stratach 
(zniszczone kościoły, domy zakonne i inne własności kościelne, również grun-
ty) pewne kwestie domagały się unormowań prawnych: dotyczyło to również 
dóbr zagrabionych po wojnie przez władze i utraconych na skutek zmiany gra-
nic państwa. Tutaj jednak stanowisko strony rządowej było prawie zawsze ne-
gatywne – chodziło przecież o to, by społeczeństwo socjalistyczne wyrzekło się 
definitywnie wiary i swoich przekonań, a przyjęło propagowany przez państwo 
ateizm i moralność marksistowską. Wyjątkiem były zwykle sytuacje, gdy obiekt 
sakralny był zburzony przez Niemców i chodziło o to, aby wykazać, że władza 
nie solidaryzuje się z działaniami najeźdźców.

Za przykład uporu władzy sprzeciwiającej się budownictwu sakralnemu 
była budowana, jako wzór miasta socjalistycznego, podkrakowska Nowa Huta, 
w stosunku do której poczyniono z góry założenie, że będzie to miasto bez ko-
ścioła. Istotnie, walka o kościół w Nowej Hucie, później już jako dzielnicy Kra-
kowa, rozgorzała tak bardzo, że wszelkie próby starań w  tym względzie były 
zdecydowanie torpedowane, a  publiczne wystąpienia wielu wiernych często 
kończyły się aresztowaniami, a nawet wyrokami sądowymi.

Wielką rolę odegrał w tej batalii ówczesny metropolita Krakowa, kardynał 
Karol Wojtyła, który wielokrotnie upominał się o prawa wiernych u władz – 
bezskutecznie. Dopiero kolejny przełom w polityce partii, polegający na odsu-
nięciu od władzy Władysława Gomułki, po tragicznych wydarzeniach na wy-
brzeżu w grudniu 1970 roku, i dojściu do władzy Edwarda Gierka, ostatecznie 
przyczynił się – po latach – do rozwiązania tego problemu. Z podobnym sprze-
ciwem spotykały się instytucje kościelne i zgromadzenia zakonne, gdy chodziło 
o pracę ich członków w szpitalach, przedszkolach, instytucjach wychowawczych 
– tutaj restrykcje były stosowane różnymi metodami i na różnych szczeblach.

Nadzieje, jakie wiązali obywatele z tak zwaną odwilżą październikową, nie 
miały wielkich perspektyw, biorąc pod uwagę pełną kontrolę posunięć rządu 
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polskiego przez partię komunistyczną w Moskwie. Nie była ona skłonna do ja-
kichkolwiek ustępstw na rzecz wiernych w krajach tak zwanej demokracji lu-
dowej. Należy jednak podkreślić, że w  Polsce Kościół miał wprawdzie moc-
no ograniczone swobody, ale jednak nie był całkowicie obezwładniony jak 
w Czechosłowacji, Bułgarii czy w NRD, gdzie stosowano pełną kontrolę wła-
dzy państwowej. Ten stan rzeczy był przede wszystkim zasługą kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego, a fakt jego internowania najdobitniej o tym świadczył. Jego 
konsekwentne stanowisko w sprawach podstawowych wolności religijnych, tak 
ustawicznie deptanych przez reżym, jego nieustępliwa postawa, streszczająca 
się w powtórzeniu słynnego powiedzenia papieża Piusa IX – „Non possumus”, 
była nie tylko dla władz znakiem, że Kościół polski pod jego przewodnictwem 
nie ugnie się pod żadnymi represjami, ale także sygnałem, że pasterze Kościoła 
nie porzucą swej owczarni nawet w obliczu bezpośredniego zagrożenia. To do-
dawało odwagi i napawało nadzieją.

Ważnym, z  punktu widzenia umocnienia tej postawy, choć tragicznym 
w skutkach było powstanie 1956 roku na Węgrzech. Spowodowało ono inter-
wencję zbrojną ze strony Związku Sowieckiego i zakończyło się katastrofą na-
rodową: śmierć poniosło bardzo wielu osób, wywołało wielkie zniszczenia oraz 
bezpardonowe represje i dalsze ograniczenia swobód obywatelskich. W trakcie 
tej interwencji przywódca Kościoła na Węgrzech, kardynał József Mindsztenty, 
schronił się w ambasadzie amerykańskiej w Budapeszcie. Obawiał się, że soli-
daryzując się w pełni ze społeczeństwem walczącym o uwolnienie się spod ko-
munistycznego jarzma, sam może paść jedną z jego pierwszych ofiar. Surowe 
wyroki i pełna pacyfikacja społeczeństwa miały być przestrogą dla innych. Dla 
Polaków było to tylko kolejnym dowodem na to, że władza – mieniąca się ludo-
wą – jest w istocie rzeczy groźnym tego ludu wrogiem.

Po krótkim okresie społecznego rozejmu partia przystąpiła do stopniowego 
wypierania Kościoła z uzyskanych od rządu ustępstw, a zaznaczało się to na wie-
lu polach. Jeszcze przed październikiem 1956 roku zniesione zostały wszelkie 
fundacje, co miało odciąć Kościół od ewentualnego dopływu środków finanso-
wych. Rząd starał się wszelkimi sposobami ingerować w działalność struktur 
kościelnych, zwłaszcza tych, które dysponowały lub mogły dysponować jaki-
miś funduszami. W październiku 1956 roku doszło do przesilenia politycznego 
w kraju. W czasie obrad KC PZPR na I sekretarza partii został wybrany Wła-
dysław Gomułka, który już w swoim pierwszym przemówieniu zapowiedział li-
beralizację stosunków i poprawę sytuacji w kraju – przy zachowaniu ciągłości 
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rządów partii komunistycznej. Od samego początku podkreślał jednak, że ła-
godna polityka partii wobec Kościoła ma charakter przejściowy. Władze miały 
na celu przede wszystkim sekularyzację życia publicznego i podporządkowanie 
sobie Episkopatu14.

Próby zaprowadzenia opłacania działalności kościelnej przez rząd, oczywi-
ście pod warunkami przez ten rząd określonymi, na  szczęście spełzły na  ni-
czym, ale raz po raz podnosiły się „społeczne opinie”, które wypominały Ko-
ściołowi rzekome bogactwa, majątki księży i  chciwość na  dobra państwowe, 
w istocie rzeczy będące dobrami zagrabionymi instytucji Kościoła.

Przejęte przez władze pisma, mieniące się katolickimi, usłużnie stały do dys-
pozycji tym władzom i na każde żądanie propagowały „jedynie słuszną” linię 
partii, w myśl głoszonej przez nią zasady, że „rząd rządzi, a partia kieruje”.

W 1956 roku, kiedy podziemie antykomunistyczne praktycznie przestało 
już istnieć, a liczne, wydane po wojnie wyroki śmierci lub długoletniego więzie-
nia mówiły wiele o „ochronie” przez partię obywateli przed zgubnymi myślami 
o niepodległości, można było – Józef Stalin bowiem już nie żył – złagodzić kurs 
w stosunku do niektórych członków Armii Krajowej i ugrupowań wolnościo-
wych, którzy nie występowali otwarcie przeciwko władzy ludowej. Rzeczywi-
ście, część skazanych była amnestionowana, inni przestali czuć represyjny bat 
nad sobą i swoimi bliskimi. Miało to też zachęcać do powrotu do kraju tych, 
którzy w obawie przed aresztowaniami pozostali po zakończeniu wojny za gra-
nicą. Z tej możliwości nie skorzystało jednak wielu.

Ówczesny przywódca partii, Władysław Gomułka, już od momentu obję-
cia w niej rządów traktował Kościół instrumentalnie, nie respektował praw 
instytucji Kościoła i katolickiej społeczności w Polsce. 29 listopada 1956 roku 
na naradzie aktywu społeczno-politycznego publicznie zabierając głos, po-
wiedział:

Wierzymy, że cała hierarchia kościelna i całe duchowieństwo, mając pełną swo-
bodę działalności religijnej, nie będzie wykorzystywać tej swobody dla celów nic 
wspólnego z religią nie mających, że swoją postawą poprze władzę ludową i za-
wsze będzie mieć na oku interesy państwowe i narodowe swego kraju15.

14 A. Dudek, T. Marszałkowski, Walka z Kościołem 1958–1966, „Więź”, kwiecień 1991, 
nr 4 (390), s. 115.

15 W. Gomułka, Przemówienia: październik 1956 – wrzesień 1957, Warszawa, 1957, 
s. 115.
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Jego ulubionym hasłem, które miało usprawiedliwiać przewrotne postę-
powanie zarówno jego samego, jak i jego współpracowników, było wielokrot-
nie powielane w prasie, radiu i telewizji twierdzenie, że „Kościół nie powinien 
wtrącać się do polityki”. Odpowiedź księdza prymasa i Episkopatu była zawsze 
niezmienna, a mianowicie, że Kościół ma obowiązek dbać o swobodne wyzna-
wanie i praktykowanie wiary jego członków, którzy mają takie same prawa jak 
inni obywatele, zagwarantowane w  Konstytucji państwa. Władza natomiast, 
rzecz oczywista, daleka była od  respektowania przepisów Konstytucji, którą 
sama uchwaliła, bo jej interesy z  natury rzeczy były odmienne od  interesów 
Kościoła. Sam Władysław Gomułka, od momentu przejęcia władzy, miał świa-
domość stałego konfliktu z Kościołem, a praw przywróconych mu po paździer-
niku 1956 roku nie traktował poważnie. Świadczy o tym choćby fragment jego 
przemówienia wygłoszonego 5 czerwca 1957 roku:

Jeśli byliśmy zmuszeni pójść na pewien „modus vivendi” z Kościołem, na usta-
lenie pewnego porozumienia likwidującego, że tak powiem, stan wojny i różne za-
drażnienia, likwidującego stan napięcia, to wypływało to z naszej sytuacji. Przez 
fakty nie przeskoczymy. Z faktami trzeba się liczyć. Z faktami liczymy się i daje to 
nam pewne pozytywne rezultaty16.

Kościół jednak pomimo niekorzystnej sytuacji oraz notorycznych szykan, 
jakim był poddawany, pozostał odporny na wszelkie działania władz17.

Ważnym instrumentem ingerencji państwa w  sprawy Kościoła, a  zara-
zem instrumentem represji, był specjalny wydział w Ministerstwie Spraw We-
wnętrznych. Jego zadaniem było śledzenie wszystkich dziedzin życia Kościoła, 
prowadzenie akcji dezinformacyjnej i dywersyjnej oraz opracowywanie metod 
zwalczania wpływu Kościoła na  społeczeństwo. Jednostka ta, mająca wielkie 
wpływy w układzie władzy, była zawsze potrzebna jej przywódcom. Dawała po-
czucie, że działania Kościoła, dzięki jej pracy, mogą być w każdej chwili zablo-
kowane.

Rok 1957 był okresem remisji nacisku państwa na Kościół katolicki i kato-
lickie społeczeństwo, ale już schyłek lat 50. przyniósł wzmożenie działań prze-
śladowczych ze strony aparatu partyjnego i posłusznego mu ramienia rządo-
wego.

16 „Biuletyn Informacyjny Biura Sekretariatu KC PZPR”, 15 VI 1957, nr 40, s. 9.
17 J. Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944–1989), Warszawa, 2003, s. 36.
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relatiOnS between the State and the church 
in 1950–1956

Summary

The purpose of this article is to present the relations between the State and the Catholic 
Church in Poland in 1950–1956. Since State-Church relation in Poland, under system 

transformations is a difficult, complicated and very complex task, the paper focuses only on 
the most important aspects. Significant role in establishing relations with the government 
of the relationship of the Church played Cardinal Stefan Wyszyński, Primate of Poland who 
led the Church in Poland during the groundbreaking for the nation and the country.

Keywords: the State, the Catholic Church, relationship, Cardinal Stefan Wyszyński
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„Milczeć nie MOgę i Żyć nie MOgę” – 
warSzawSki pOMnik SzMula zygielbOjMa 

na trakcie paMięci MęczeńStwa 
i walki Żydów 1940–1943

Krajobraz miejski Warszawy wyróżnia wśród stolic Europy liczebność i róż-
norodność pomnikowych znaków pamięci dedykowanych ofiarom II woj-

ny światowej. Wiele z nich jest wyrazem hołdu dla Powstania Warszawskiego 
1944 i 63 dni krwawych walk o Warszawę – upamiętnia jej żołnierzy, a także, 
w skromniejszym zakresie, losy ludności cywilnej. Innym ciągiem kommemo-
ratywnym, trwale związanym z wojenną historią miasta, jest otwarty w roku 
1988 Trakt Pamięci Męczeństwa i Walki Żydów 1940–1943 – biegnie od Po-
mnika Bohaterów Getta, odsłoniętego 18 kwietnia 1948 roku, w piątą rocznicę 
powstania w getcie, wzdłuż ulic Zamenhofa, Dubois i Stawki, a kończy się przy 
Pomniku-Murze Umschlagplatzu, odsłoniętym 19 kwietnia 1988 roku, w 45. 
rocznicę powstania.

Pomnik Bohaterów poprzedził mniej znany i rzadziej przywoływany w świa-
towej literaturze przedmiotu pierwszy, trwały znak hołdu powstańcom getta, 
a decyzja o jego budowie została podjęta już jesienią 1944 roku przez Tymcza-
sowy Centralny Komitet Żydów Polskich, działający w Lublinie (październik 
1944 – luty 1945).
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Wśród spiętrzonych ruin, na oczyszczonym skrawku ziemi 19 kwietnia 1946, 
w trzecią rocznicę powstania, odsłonięty został skromny monument, zaprojekto-
wany przez inżyniera architekta Leona Marka Suzina, z czerwonego tumlińskie-
go piaskowca, w kształcie włazu do kanałów. Lekko pochylony ku nie istniejącej 
bramie Getta, przez którą wjechały atakujące czołgi niemieckie, niesie na płycie 
tekst w trzech językach: polskim, hebrajskim i jidisz. „Pamięci tych, którzy zginęli 
w walce o godność i wolność narodu żydowskiego, o wolną Polskę, w wyzwolenie 
człowieka” oraz podpis: Żydzi polscy1.

Na umieszczonej obok okrągłej płycie, z liściem palmy wykonanym z brązu, 
symbolizującym męczeństwo, pojedyncza hebrajska litera bejt wpisana w zwój 
Tory stanowi odniesienie do pierwszej księgi Starego Testamentu, którą rozpo-
czyna słowo Bereishit – Na początku…

Najwcześniejszy z żydowskich pomników warszawskich, wzniesiony wśród 
ruin getta, znalazł się w nowym stuleciu w sąsiedztwie nowoczesnego, imponu-
jącego gmachu Muzeum Historii Żydów Polskich, którego rzeźbiarskim kon-
trapunktem od  strony frontowej jest monument Pomnika Bohaterów Getta. 
Biegnący stąd Trakt Pamięci współtworzy fizyczną i symboliczną memorialną 
strefę straconej żydowskiej Warszawy.

trakt paMięci

Trakt, zaprojektowany przez Zbigniewa Gąsiora, Stanisława Jankowskiego 
i Marka Moderaua, punktuje 19 bloków z ciemnoszarego sjenitu, identycz-

nych kształtem i  rozmiarami: 85 × 80 × 100 centymetrów. U jego obu krań-
ców na kamiennych blokach jest podana zwięzła informacja w języku polskim 
i  hebrajskim: „W roku 1940 Niemcy utworzyli w  Warszawie tzw. Żydowską 
Dzielnicę Mieszkaniową – getto zamykające za murami 450 tys. Żydów, któ-
rych wymordowali w latach 1940–1943”. Na ścianach bocznych wszystkich blo-
ków odnotowana jest, również w dwóch językach, nazwa Traktu – na ścianach 
po stronie lewej w  języku polski, po prawej – w hebrajskim. U górnej części 
frontowych ścian widnieją daty: 1940 – 1943.

Na powierzchniach grzbietowych gładko polerowane tablice w kształcie ma-
cewy, ze  zgeometryzowanym zarysem siedmioramiennego świecznika – me-
nory, niosą krótkie, przejmujące zapisy działań i  okoliczności śmierci osób, 

1 H. Taborska, Miasto, które nie zginęło. Ludność cywilna Warszawy 1939–1945 i po-
mniki jej poświęcone, Warszawa, 2014, s. 73.
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którym dedykowane są memorialne kamienie. Siedem z nich poświęcono bo-
jownikom getta – są wśród nich: Mordechaj Anielewicz (1919–1943), mło-
dy przywódca powstania, który „Ósmego maja 1943 otoczony przez Niem-
ców w bunkrze Dowództwa wraz ze swym sztabem odebrał sobie życie”; Arie 
Wilner, „Jurek” (1917–1943), „Łącznik między Żydowską Organizacją Bojową 
a Armią Krajową”, który zginął z nimi razem; Meir Majerowicz „Marek” (1911-
1943) „w Powstaniu w Getcie komendant grupy Żydowskiej Organizacji Bojo-
wej, zginął w walce”. Odznaczeni zostali pośmiertnie: Mordechaj Anielewicz – 
Krzyżem Grunwaldu III klasy, Arie Wilner – Krzyżem Virtuti Militari V klasy, 
Meir Majerowicz – Krzyżem Walecznych. Krzyżem Walecznych została rów-
nież odznaczona jedyna uhonorowana na Trakcie kobieta – Frumka Płotnic-
ka (1919–1943), „łączniczka Żydowskiej Organizacji Bojowej na terenie Kra-
ju, współorganizatorka samoobrony w gettach Warszawy, Sosnowca i Będzina, 
gdzie zginęła, broniąc się w bunkrze”.

Pięć kamiennych bloków zadedykowano ofiarom cywilnym. W pobliżu 
Pomnika Bohaterów Getta został upamiętniony Emanuel Ringelblum (1900–
1944), „Działacz społeczny, założyciel konspiracyjnego archiwum getta, od lata 
1943 ukrywany przez Polaków. 10 marca 1944 roku rozstrzelany wraz z nimi 
na Pawiaku”. Podziemne Archiwum Getta Warszawskiego, prowadzone od roku 
1940, ukryte i wydobyte po wojnie spod gruzów getta, stanowi unikatowe źró-
dło wiedzy o wojennym życiu i losach Żydów w Polsce2. Bezcenne dla historii 

2 Interdyscyplinarny program badawczy Emanuela Ringelbluma i jego ekipy obejmował 
dzieje Żydów w Polsce w latach II wojny światowej. Nie były to jednak wówczas dzieje 
minione, lecz dramatyczna współczesność, wciągająca w swe mordercze tryby ich ro-
dziny wraz z całą ginącą społecznością żydowską. W końcu czerwca 1942 r. Ringel-
blum już przeczuwał, że nie przeżyje wojny. 26 czerwca zapisał w swojej kronice: „Nie 
wiem, kto z tej grupy Oneg Szabat przeżyje, kogo wyróżni los, pozwalając na opraco-
wanie zebranych materiałów”. Ringelblum i jego współpracownicy nie zdążyli zrealizo-
wać swoich projektów badawczych. W obliczu zagłady ukryli pod ziemią, w specjalnie 
zbudowanym schowku, zgromadzone materiały. Konspiracyjne Archiwum Getta War-
szawy jest świadectwem jedynego w swym rodzaju, pośmiertnego sukcesu intelektual-
nego. Mimo izolacji, na podstawie niepełnych, wyrywkowych i niejednokrotnie spóź-
nionych informacji o losie gett regionalnych, ekipa Ringelbluma stosunkowo wcześnie 
dokonała rozpoznania totalnego charakteru hitlerowskiej zagłady Żydów. Nie ograni-
czając się do tzw. makrohistorii, badacze konspiracyjnego Archiwum Getta odważnie 
sięgnęli po problematykę mikrohistorii – losów, przeżyć, duchowego świata jednostek 
w  obliczu narodowej katastrofy. W listach o  Zagładzie, pożegnalnych listach Żydów 

„MILCZEć NIE MOgę I ŻYć NIE MOgę”…
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Żydów polskich i pamięci Zagłady – zostało wpisane w 1992 roku na listę UNE-
SCO „Pamięć świata”, gdzie są rejestrowane „najważniejsze dokumenty, jakie 
przechowała ludzkość”.

Poruszającym piewcą zagłady setek tysięcy rodzin żydowskich był Icchak 
Kacenelson (1886–1944), poeta, który „tworzył w językach hebrajskim i żydow-
skim, autor »Pieśni o zamordowanym żydowskim narodzie«. Zginął w obozie 
Auschwitz-Oświęcim”. Poemat Kacenelsona, składający się z 15 pieśni, powstał 
między 3 października 1943 a 18 stycznia 1944 roku. Zakopany w trzech butel-
kach na terenie obozu przejściowego Vitell we Francji, został wydobyty z ziemi 
po wyzwoleniu obozu przez aliantów we wrześniu 1944 roku3. W światowej li-
teraturze jest utrwalony w wielu językach jako wielka lamentacja, poemat py-
tań i rozpaczy:

Gdzieżeście moi umarli? W śmieciach was szukam i glinie,
I w każdej garstce popiołu. Gdzieżeście mi się zgubili? […]
Wołania chcę o ratunek, niech krzyczy rozpacz człowieka!
Wymordowany narodzie żydowski, niech cię usłyszą.

Na schematycznej mapce zamieszczonej w  rozkładanym folderze Trak-
tu, wydanym przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami i Społeczny Komi-
tet Opieki nad Cmentarzami i Zabytkami Kultury Żydowskiej (b.d.), kamień 
Icchaka Kacenelsona jest oznaczony numerem 8, a w jego pobliżu, zazna-
czony jako nr 7, znajduje się blok upamiętniający Janusza Korczaka, jedną 
z najczęściej przywoływanych postaci z tysięcy Żydów Warszawy pędzonych 
na Umschlagplatz: „Janusz Korczak (Henryk Goldszmidt, 1878–1942), pe-
dagog, pisarz, lekarz. Zginął z dziećmi swego sierocińca, których nie opu-
ścił w ich ostatniej drodze przez Umschlagplatz do komór gazowych w Tre-
blince”.

z gett regionalnych, znalazły swe odbicie rozpacz i nadzieja, bunt i rezygnacja, wiara 
i zwątpienie ginących ludzi; strona internetowa: Empik.com/archiwum-ringelbluma-
-sakowska-ruta, 302463, ksiazka-p, dostęp 2 IV 2014.

3 W tym czasie Kacenelson przebywał kolejno w  getcie warszawskim, Hotelu Polskim 
oraz obozie w Vittel we Francji. Utwór został zakopany przez Kacenelsona w butelce 
na terenie obozu, tuż przed deportacją poety do obozu w Drancy, i wydobyty przez Mi-
riam Novitch w momencie wyzwolenia obozu przez aliantów 12 września 1944 r.; stro-
na internetowa: Izrael.badacz.org/zydzi_w_polsce/martyrologia_getta_warszawa.html, 
dostęp 2 IV 2014. Por. I. Kacenelson, Pieśń o zamordowanym żydowskim narodzie, prze-
kład, wstęp i przypisy J. Ficowski, wyd. dwujęzyczne (polsko-jidysz), Warszawa, 1986.
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Jeden tylko kamień na Trakcie dedykowany jest człowiekowi, który nie zgi-
nął na polskiej ziemi. Stoi na terenie identyfikowanym na mapie Warszawy jako 
skwer Szmula Zygielbojma (dodać należy, że skwer ten został już zabudowany), 
z napisem:

„Szmul Zygielbojm /1895–1943/, przedstawiciel Bundu w Radzie Narodo-
wej RP w Londynie. Na znak protestu przeciw bierności świata w obliczu zagła-
dy Żydów w getcie warszawskim 12 maja 1943 roku odebrał sobie życie”.

W Londynie, w pobliżu miejsca gdzie zmarł, w 1996 roku została umiesz-
czona okrągła plakieta informująca: „Jewish workers’ Bund leader. Represent-
ative to the Polish parliament-in-exile. Szmul ‘Artur’ Zygielbojm, 1895–1943, 
took his life in protest at the world’s indifference to Nazi extermination of the 
Jews. Lived nearby 1942–1943”. Na jej obwodzie napis: „City of Westminster 
Szmul Zygielbojm Memorial Committee”4.

Szmul Mordechaj Zygielbojm, ps. „Artur” nie brał udziału w walkach zbroj-
nych – jedynym orężem, jakim walczył, było słowo: mówione i pisane. Służyło 
ono sprawom żydowskiego ludu w Polsce przez całe dorosłe życie Zygielboj-
ma, a u jego końca dramatycznym próbom obrony resztek narodu żydowskiego 
przed unicestwieniem.

Życie i śMierć

Tragiczną śmierć Szmula Zygielbojma poprzedziło trudne i pracowite życie. 
Urodzony 21 lutego 1895 roku w miejscowości Borowica był jednym z 11 

dzieci Józefa Zygielbojma i Heny Pinker. Rodzina była biedna, do pracy w fa-
bryce poszedł w wieku 10 lat, w 14. roku życia rozpoczął praktykę rzemieśl-
niczą przy wyrobie rękawiczek. Był w znacznej mierze samoukiem – uczył się 
wytrwale, szybko nadrabiał braki edukacyjne z lat dzieciństwa. W polu jego za-
interesowań znajdowała się od młodości żydowska społeczność i problemy po-
lityczne. Miał 17 lat, gdy wstąpił w Chełmie do socjalistycznej partii żydowskiej 

4 Okoliczności jej powstania i wybór lokalizacji opisał David Rosenberg, przewodni-
czący Zygielbojm Memorial Committee, w wystąpieniu na warsztatach zorganizo-
wanych 9 maja 2018 r., w 75. rocznicę śmierci Zygielbojma. Warsztat ten pod nazwą 
„The Life, Death and Significance of Szmuel Zygielbojm” został zorganizowany w ra-
mach XX Century Polish History Seminar – spotkań naukowych w języku angiel-
skim, prowadzonych przez Zakład Kultury Brytyjskiej w Instytucie Kultury Europej-
skiej Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie.

„MILCZEć NIE MOgę I ŻYć NIE MOgę”…
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Bund5, której członkiem pozostał do końca życia. W wieku 29 lat, w roku 1924, 
wszedł do jej Komitetu Centralnego.

Umiejętności organizatorskie i oratorski talent sprawiły, że powierzano mu 
ważne funkcje – był m.in. sekretarzem generalnym Sekcji Żydowskiej Central-
nej Komisji Związków Zawodowych. W 1927 został członkiem Rady Miejskiej 
Warszawy, w 1936 przeprowadził się do Łodzi, gdzie również został członkiem 
Rady Miejskiej.

Powrócił do  Warszawy, gdy wybuchła wojna, włączył się w  organizowa-
nie obrony miasta i żydowskiego podziemnego ruchu oporu. Krótko więzio-
ny przez Niemców (jako zakładnik) – w styczniu 1940 roku wydostał się przy 
wsparciu Bundu z Polski i rozpoczął długą, trudną wędrówkę przez wojenną 
Europę. Dotarł do Holandii, Belgii, następnie do Francji, Hiszpanii i Portugalii 
– z Lizbony wypłynął do Ameryki, a 12 września znalazł się w Nowym Jorku. 
W 1942 roku wrócił do Europy, w marcu przybył do Londynu, gdzie otrzymał 
od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Władysława Raczkiewicza nominację 
na  członka Rady Narodowej RP, stanowiącej organ doradczy i opiniodawczy 
prezydenta i premiera, określany również jako parlament polski na obczyźnie. 
Pismo nominacyjne nosi datę 3 lutego 1942 roku. Zygielbojm zasiadał w Radzie 
z ramienia Bundu, a drugim reprezentantem polskiej ludności żydowskiej był 
syjonista Ignacy Schwartzbart.

Od momentu opuszczenia Polski po samobójczą śmierć jego życie było cał-
kowicie poświęcone informowaniu świata o  losie Żydów polskich i nieustan-
nym próbom wywierania nacisku na alianckie rządy, aby ratowały naród żydow-
ski od zagłady6.

5 Bund został założony 7 października 1897 roku w Wilnie. Celem tego ugrupowania 
było zjednoczenie „wszystkich żydowskich robotników Imperium Rosyjskiego w jednej, 
socjalistycznej partii. W skład Imperium Rosyjskiego wchodziły wówczas tereny dzisiej-
szych państw, takich jak Litwa, Łotwa, Białoruś, Ukraina i większość terytorium Pol-
ski. Były to obszary, na których zamieszkiwała wówczas większość wszystkich Żydów 
na świecie”. […] Bund był partią lewicowo-socjalistyczną, opowiadającą się za głęboką 
demokracją i uspołecznieniem środków produkcji, […] utworzeniem laickiego szkol-
nictwa i wspieraniem kultury w języku jidysz. Bundowcy wierzyli, że dzięki temu Żydzi 
nie ulegną asymilacji i zachowają swoją odrębność. Bund był partią antysyjonistyczną 
(przeciwną ruchowi na rzecz powrotu do Palestyny) oraz antyreligijną. […] Bund uwa-
żał Żydów za odrębny naród, posiadający własną kulturę; strona internetowa: Pl.wiki-
pedia.org/wiki/Bund_(partia), dostęp 11 V 2018.

6 Por. Stop Them Now. German-Mass Murder of Jews in Poland, foreword by Lord 
Wedgwood, London, 1942.
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12 grudnia 1942 roku w dramatycznym przemówieniu radiowym apelował 
do narodów świata z londyńskiego studia BBC:

Zdaję sobie sprawę, że być może jestem w chwili obecnej tylko przedstawicielem 
społeczności nieboszczyków. Lecz jeśli nawet mała liczba mych rodaków pozosta-
ła przy życiu, wzywam ich imieniem do podjęcia wyjątkowych kroków w obliczu 
tej wyjątkowej zbrodni, by zmusić hitlerowskich katów do zaniechania masakry7.

11 maja 1943 roku Szmul Zygielbojm napisał swój ostatni, otwarty list w na-
dziei, że jego samobójcza śmierć i protest wpłynie na opinię światową i przy-
wódców alianckich Tak się nie stało, jednak pismo to przeszło do historii jako 
jeden z najbardziej przejmujących protestów na obojętność świata wobec zagła-
dy Żydów Europy.

pOMnik zygielbOjMa

W poczcie bohaterskich Żydów polskich, upamiętnionych w Warszawie ka-
miennymi blokami, Zygielbojm znalazł się z chwilą oficjalnego otwarcia 

Traktu, w 45. rocznicę Powstania w getcie. 10 lat później, w 55. rocznicę rozpo-
częcia ostatecznej akcji likwidacyjnej getta, został odsłonięty 22 lipca 1997 roku 
dedykowany mu dwuczłonowy monument, który razem z opisanym wyżej sje-
nitowym blokiem współtworzy miejsce pamięci usytuowane przy budynku nr 6 
na ulicy Lewartowskiego. Włączyło się ono w miejskie życie stolicy – ruch pie-
szych, zaparkowane samochody i ciąg okien wystawowych pobliskich sklepów.

Pomnik składa się z ułożonej poziomo na ziemi kwadratowej płyty, o wy-
miarze 2 × 2 metry, wykonanej z ciemnoszarego polskiego sjenitu Przedboro-
wa8, oraz naściennego reliefu wyrytego w czarnym granicie szwedzkim. Pierw-
sza powstała płyta – jej makieta ilustrowana we  wspomnianym już folderze 
„Traktu Pamięci Męczeństwa i Walki…” z informacją: PŁYTA-POMNIK Szmu-
la Zygielbojma (przewidziana realizacja 1994), niosła w  lewym dolnym rogu 
napis: MILCZEĆ NIE MOGĘ // I ŻYĆ NIE MOGĘ // GDY GINĄ RESZT-
KI // LUDU ŻYDOWSKIEGO // W POLSCE. Została wykonana około 1996 

7 W. Bartoszewski, M. Edelman, I była dzielnica żydowska w Warszawie. Wybór tek-
stów, Warszawa, 2010, s.  113–114. Por. I. Gutman, Żydzi warszawscy 1939–1943. 
Getto, podziemie, walka, przeł. Z. Perelmuter, Warszawa, 1993; K. Mórawski, Kartki 
z dziejów Żydów warszawskich, Warszawa, 2011, wyd. 2 rozsz.

8 Przedborowa to handlowa nazwa skały ciemnoszarego i czarnego monzodiorytu 
kwarcowego, zwanego potocznie sjenitem. Nazwa pochodzi od miejscowości Przed-
borowa.
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roku bez tego napisu; spoczywa na wybrukowanym granitową kostką fragmen-
cie chodnika – potrzaskana i niema. Pomiędzy głębokie cięcia i szczeliny do-
stają się czasem wyschnięte liście i przenoszone przez wiatr śmieci. Na makie-
cie można było dostrzec w  pęknięciach zarys ludzkiego tułowia, rozrzucone 
ramiona i nogi, a także interpretować jej przekaz jako symboliczne odniesienie 
do bezimiennych ofiar Holokaustu. Zrealizowana „płyta-pomnik” jest postrze-
gana przede wszystkim jako znak rozbicia i zniszczenia czy też przemocy i osta-
tecznej katastrofy.

Drugi człon monumentu, o wymiarach 7 × 4 metry, określany bywa roz-
maicie – jako płaskorzeźba naścienna, relief w kamieniu, sgraffito czy „ściana 
z czarnego kamienia”. Wedle jego twórcy,

nie jest to płaskorzeźba – brak głębokiego reliefu plastycznego, pracowałem 
w płaszczyźnie, wykorzystałem jedynie właściwości tekstury i faktury kamienia, 
nie jest to też sgraffito, jedynie aluzja do warstw stosowanych w tej technice9.

Sama idea dzieła naściennego pojawiła się w momencie, gdy okazało się, że 
na  tym terenie ma powstać budynek i możliwa jest współpraca z architektami 
przy zaprojektowaniu wydzielonego na ten cel fragmentu elewacji.

Podstawowym problemem artysty było

odniesienie się do  listu Szmula Zygielbojma, który zostawił jako manifest; 
przedstawić tych, którzy byli eliminowani w  Holokauście, nie pozostawiając 
po sobie śladu, są cieniami, a których jeszcze pamiętamy. Trudne wskazanie ich 
imienne poprzez ogrom ilości, ukazanie jako ich brak. Pamiętając o niewłaści-
wym (pod względem religijnym) ukazywaniu wizerunku postaci ludzkich, przed-
stawiłem je jako ich brak, zewnętrzny obrys – to opis otaczającej je przestrzeni10.

Przestrzeń dookoła postaci to dynamiczne, choć miękkie linie sugerujące 
dymy i pożogę wykonane w formie reliefu. Kamień z postaciami (czarny pole-
rowany szwedzki granit) tworzy lustro, a poza ich obrysem – poprzez usunię-
cie poleru – sugestia kilku planów, z głębokim reliefem linii. Linie są wykonane 
w głębokim reliefie najpierw poprzez nacięcie kamienia cienką tarczą diamen-
tową na parę centymetrów, następnie ręczne odbicie przy krawędzi części ka-
mienia pozwoliło uzyskać linię o zadanym kierunku i kształcie, ale o unerwio-
nej, rozedrganej formie11.

9 W mailu artysty wysłanym autorce 10 VI 2018 r.
10 Tamże.
11 Tamże.
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Zrealizowane dzieło usytuowane jest w elewacji parteru budynku; po obu 
stronach ramują go kolumny, stanowiące część wystroju architektonicznego. 
Szwedzki granit, z  którego zostało wykonane, ma strukturę skrytokrystalicz-
ną12, bez podziału na poszczególne ziarna i po 100 latach zachowa poler. Jest on 
trwalszy niż marmur – mówi jego twórca, Marek Moderau13.

Prace nad realizacją całości, prowadzone w miesiącach wiosennych i letnich 
1997 roku, zostały ukończone tuż przed odsłonięciem pomnika. Brała w nich 
udział ekipa montażowa Grzegorza Wołoszczuka.

W ukończonym dziele na reliefowej ścianie tkwią ciemne cienie ofiar; po-
między i nad nimi płyną jasne, splątane linie – płomienie ognia. Pięknie pole-
rowana, lustrzana powierzchnia przyjmuje w siebie odbicia fasad domów, ulicz-
nych drzew, przejeżdżających samochodów, przechodzących ludzi – spotyka się 
tutaj zastygły czas miniony i płynna, codzienna teraźniejszość. U dołu ściany, 
po stronie prawej krótki napis w języku polskim i jidysz, zawiera cytat z listu 
pożegnalnego Szmula Zygielbojma:

„MILCZEĆ NIE MOGĘ I ŻYĆ NIE MOGĘ, GDY GINĄ RESZTKI LUDU 
ŻYDOWSKIEGO W POLSCE…”

  SZMUL M. ZYGIELBOJM      11 MAJA 1943 LONDYN

U góry, po stronie lewej, wraz z datą odsłonięcia pomnika został odnotowa-
ny udział finansowy w jego wykonaniu instytucji i osób – wśród nich prezyden-
ta miasta stołecznego Warszawy, wojewody warszawskiego, przyjaciół z Londy-
nu i Warszawy oraz czterech przedsiębiorstw. Napis, być może konieczny, nie 
wydaje się służyć walorom artystycznym i przesłaniu zawartemu w dziele.

W londyńską noc 11 kwietnia 1943 roku Szmul Zygielbojm pisał w poże-
gnalnym liście do swego brata Fajwla Zygielbojma:

Dlaczego teraz, w ich ostatnich zmaganiach, nie ma mnie tam? Dlaczego nie 
walczę razem z nimi na ruinach muru w Warszawie? Dlaczego nie leżę zmiażdżo-
ny razem z nimi? Co osiągnąłem? Czy uratowałem choć jedno żydowskie dziecko 
przed najstraszliwszą śmiercią? Stoję przybity z druzgocącym uczuciem bezsilno-
ści… Krzyczę w ciemną noc: „Głuchy świecie? Ratuj! Ratuj! W Polsce mordują 

12 Skały o strukturze krystalicznej charakteryzuje bardzo mała wielkość kryształów, a po-
szczególne składniki można wyróżnić jedynie pod mikroskopem.

13 W wywiadzie udzielonym 6 VIII 2017 r., Studio/Galeria Barbara i Marek Moderau, 
Warszawa, ul. Bieniewicka 4.

„MILCZEć NIE MOgę I ŻYć NIE MOgę”…



100

Żydów, mężczyzn, kobiety, starców i dzieci…”. […] A niebo jest zimne i milczące, 
jak ludzie na ziemi… Obojętni na naszą tragedię każdej nocy idą spać do swoich 
ciepłych łóżek. To ćwiartuje moje serce i umysł niczym miecz. Ich życie w agonii, 
ich śmierć są hańbą każdego na świecie. I nikt się nie wstydzi?! […] Moje życie 
należy do narodu żydowskiego w Polsce, dlatego mu je oddaję14.

Pod tą samą datą, w ostatnim liście otwartym, skierowanym do prezydenta 
RP Władysława Raczkiewicza i premiera gen. Władysława Sikorskiego, Szmul 
Zygielbojm napisał:

Pozwalam sobie skierować do  Panów ostatnie moje słowa, a  przez Panów – 
do Rządu i społeczeństwa polskiego, do Rządów i narodów państw sprzymierzo-
nych, do sumienia świata: Z ostatnich wiadomości z Kraju wynika bez żadnych 
wątpliwości, że Niemcy z całym bezwzględnym okrucieństwem mordują już obec-
nie resztki Żydów w Polsce. Za murami gett odbywa się obecnie ostatni akt nie-
bywałej w dziejach tragedii. […] Milczeć nie mogę i żyć nie mogę, gdy giną reszt-
ki ludu żydowskiego w Polsce, którego reprezentantem jestem. Towarzysze moi 
w getcie warszawskim zginęli z bronią w ręku, w ostatnim porywie bohaterskim. 
Nie było mi dane zginąć tak jak oni, razem z nimi. Ale należę do nich, do ich gro-
bów masowych.

Wielokrotnie publikowany w języku polskim i w tłumaczeniach na angielski 
list ten jest jednym z najczęściej cytowanym – w całości lub fragmentach – pi-
smem Zygielbojma.

W tym samym roku 1943, w wierszu Żydom polskim, powstałym w Jerozo-
limie i  dedykowanym pamięci Szmula Zygielbojma, polski poeta Władysław 
Broniewski zwracał się do walczących powstańców:

Synowie Machabeuszów! i wy potraficie umierać,
podjąć bez cienia nadziei walkę, we Wrześniu zaczętą.

Utwór zamknął wizją zwycięstwa i słowami utopijnej wiary w to, że kiedyś

jedna powstanie rasa, najwyższa: ludzie szlachetni.

14 Szmul Zygielbojm, Fragment listu pożegnalnego do brata Fajwla Zygielbojma (tłu-
maczenie z jidysz – Magdalena Siek), prezentowanego na wystawie czasowej „Szmul 
Zygielbojm. Milczeć nie mogę i żyć nie mogę”, 10 V – 22 VII 2018 w Żydowskim In-
stytucie Historycznym w Warszawie.
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„i cannOt be Silent and i cannOt live” 
– SzMul zygielbOjM warSaw MOnuMent 

On the MeMOrial rOute tO the Struggle 
and MartyrdOM Of the pOliSh jewS 1940–1943

Summary

The article briefly describes The Memorial Route to the Struggle and Martyrdom of the 
Polish Jews 1940–1943 in Warsaw and, after a short presentation of the life and political 

activities of Szmul Zygielbojm, provides a more detailed account of a memorial place dedi-
cated to him. Situated in the Warsaw district of Muranów by, and partially on, the building 
at Lewartowskiego 6, it is made up of three components. The first of them, which arrived 
here as part of The Memorial Route, is a block made of dark grey Polish syenite stone with 
an inscription in Polish and English that reads: „Szmul Zygielbojm (1895–1945), Bund rep-
resentative on the National Council of the Polish Government-in-Exile in London. Com-
mitted suicide on May 12, 1943, in protest against the passivity of the Allied Governments 

„MILCZEć NIE MOgę I ŻYć NIE MOgę”…
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confronted with the massive destruction of the Jews in the Warsaw Ghetto”. The second 
component – a shattered square stone tablet, measuring 2 × 2 metres, symbolising violence 
and destruction, is placed on the ground, and carries no words. The third – artistically most 
challenging – is a wall relief measuring 7 × 4 metres, executed in Swedish black granite, po-
sitioned on the front wall of the building. It contains the shadows of victims, and stylised 
flames, while its highly polished surface takes on the reflections of passers-by, cars, trees 
and the facades of neighbouring houses. The tragic past and the present daily life of Warsaw 
meet here in an unsettling and memorable way. A poignant inscription, in Polish and Yid-
dish, carries only one sentence from Zygielbojm’s last letter: „I cannot be silent and cannot 
live while the remnants of the Jewish people perish in Poland”.

Keywords: Warsaw Ghetto, The Memorial Route to the Struggle and Martyrdom of the Pol-
ish Jews 1940–1943, Szmul Zygielbojm, monuments
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Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Londyn

eMigracja pOlSka Oraz brytyjSka 
Opinia publiczna wObec wydarzeń 
w pOlSce pOczątku lat 80. XX wieku

eMigracja pOlSka w wielkiej brytanii 
pO 1945 rOku

Po zakończeniu II wojny światowej na Wyspach Brytyjskich znajdowało się 
około 90 tysięcy byłych żołnierzy i ponad 40 tysięcy cywilów pochodzenia 

polskiego. Olbrzymią grupę stanowili żołnierze I i II Korpusu. Byli to walczą-
cy na Zachodzie pod dowództwem brytyjskim polscy żołnierze, którzy w wy-
niku zakończenia wojny i zmian politycznych nie mogli lub nie chcieli wracać 
do kraju, w którym ster rządów przejęła partia komunistyczna. Sprowadzeni 
zostali zatem na teren Zjednoczonego Królestwa w celu demobilizacji.

Wkrótce do Wielkiej Brytanii napłynęli również Polacy z wyzwolonych obo-
zów koncentracyjnych i obozów pracy przymusowej w Niemczech (tzw. dipisi 
– ang. DP, displaced person) oraz uchodźcy z innych krajów, a także duża grupa 
rodaków z Polski. W sumie pod koniec 1947 roku liczba Polaków na Wyspach 
Brytyjskich wynosiła 157 300 osób1. W kolejnych latach powoli, acz systema-

1 X Rocznik Polonii 1958–59, Londyn, 1959, s. 158; por. A. Romejko, Duszpasterstwo 
polonijne w Wielkiej Brytanii, Tuchów, 2001, s. 126.
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tycznie malała, czego przyczyną była dalsza emigracja, przeważnie do  USA 
i Kanady, a także nieliczne powroty do kraju.

Niekwestionowanie największym skupiskiem polskim od samego początku 
był Londyn. W 1956 roku Polacy stanowili tam 21,6% cudzoziemców i tworzy-
li najliczniejszą grupę narodowościową. Według Rocznika Polonii, Londyn ów-
cześnie zamieszkiwało 40 000 Polaków, w tym około 7000 naturalizowanych2. 
Pracowali oni we wszystkich zawodach: od budownictwa, poprzez rolnictwo, 
po różne gałęzie przemysłu, hotelarstwa, gastronomii, a także jako inżynierowie 
i architekci, lekarze, prawnicy, pracownicy naukowi i wykładowcy.

Aktywność polskiej emigracji w dziedzinie społeczno-politycznej, kultural-
nej czy religijnej została ujęta w  różne formy organizacyjne. Stowarzyszenia, 
organizacje i  fundacje powstawały na wielu płaszczyznach społecznej aktyw-
ności Polaków. Większość z nich swe siedziby ulokowała w budynku Polskiego 
Ośrodka Społeczno-Kulturalnego (POSK) w Londynie, który stał się wizytówką 
społeczeństwa polskiego w Wielkiej Brytanii.

Szok pierwszych tygodni II wojny światowej spowodował duży chaos w po-
litycznym przedstawicielstwie polskim. Wkrótce najwyższe władze państwowe 
rozpoczęły działalność poza krajem. Ich naczelnym zadaniem było podtrzymy-
wanie polskości, a więc walka o ojczyznę na polu politycznym i wojskowym, or-
ganizacja życia społecznego poza granicami państwa, a także podtrzymywanie 
tradycji i religii poprzez rozwój kultury polskiej.

Przez cały okres powojenny, aż do uroczystego przekazania insygniów le-
galnej władzy na uchodźstwie w 1990 roku, trwała „walka” o przywrócenie Pol-
sce suwerenności i demokracji i o zachowanie wartości narodowych. Politykę 
władz na uchodźstwie wobec Polski charakteryzowały dwa zasadnicze kierun-
ki: silnie zarysowany jednolity pogląd na sowietyzację kraju oraz stanowcza po-
stawa społeczeństwa wobec polityki Związku Sowieckiego. Polskie władze emi-
gracyjne żywo reagowały na każde wydarzenie zarówno w kraju, jak i na arenie 
międzynarodowej, które w jakikolwiek sposób dotyczyć mogło spraw Polski.

Powołanie w 1949 roku Rady Narodowej i Funduszu Narodowego umocni-
ło pozycję rządu RP na Uchodźstwie. Z czasem formowały się nowe struktu-
ry społeczne gotowe do „walki” o niepodległość polityczną. Powstawały nowe 
parafie, organizacje zawodowe, naukowe, artystyczne, młodzieżowe, tworząc 
„Polskę poza Polską”3.

2 X Rocznik Polonii…, s. 158.
3 E. Szczepanik, Polityka niepodległościowa władz RP na uchodźstwie w latach 1945–

1990, Londyn, 1999, s. 5.
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Za czasów prezydentury Edwarda Raczyńskiego (1979–1986) i  Kazimie-
rza Sabbata (1986–1989) prowadzono w szerokim zakresie akcję niepodległo-
ściową na terenie międzynarodowym. Edward Raczyński, pomimo podeszłego 
wieku i częściowego kalectwa, czynnie angażował się w walkę o suwerenność 
Polski. Wspierał podziemną „Solidarność” w kraju, kierując Funduszem Pomo-
cy Krajowi i Fundacją Kulturalną, a także poprzez pomoc materialną nowym 
uchodźcom z  kraju. Uczestniczył w  licznych spotkaniach polonijnych. Brał 
czynny udział w demonstracjach niepodległościowych przed gmachem amba-
sady PRL w Londynie. Po siedmiu pracowitych latach, w kwietniu 1986 roku 
złożył urząd prezydencki na ręce ówczesnego premiera Kazimierza Sabbata.

Premier był gorącym zwolennikiem idei niepodległościowych w  kraju. 
Zorganizował II Światowy Zjazd Jedności z Walczącym Krajem w 1979 roku, 
udzielał swej pomocy w powołaniu organizacji British „Solidarity with Poland” 
Campaign w 1981 roku, a  także apelował do świata o obronę „Solidarności”. 
Dzięki niemu w 1982 roku powstała Rada Pomocy Uchodźcom z Polski. Po za-
przysiężeniu na urząd prezydencki ogromną wagę przywiązywał do utrzyma-
nia kontaktów z krajem. W dniu wyboru gen. Wojciecha Jaruzelskiego na pre-
zydenta Polski w lipcu 1989 roku prezydent Sabbat doznał śmiertelnego zawału 
serca.

Ostatnim prezydentem piastującym swój urząd poza granicami Kraju był 
Ryszard Kaczorowski. Rząd polski na uchodźstwie prowadził swą politykę tak, 
aby służyć krajowi pomocą oraz dawać mu wzór patriotyzmu. Misja niepodle-
głościowa została zakończona w 1990 roku.

pOlityczne OśrOdki wSpierania „SOlidarnOści” 
w wielkiej brytanii Od 1980 rOku dO czaSów 

tranSfOrMacji uStrOjOwej

Sytuacja polityczna Polski od  roku 1980 zaczęła się diametralnie zmieniać 
z  powodu powstania NSZZ „Solidarność”. Jednak 13 grudnia 1981 roku 

we wczesnych godzinach porannych poprzez radio i telewizję do Polaków do-
tarła wiadomość o wprowadzeniu w kraju stanu wojennego. Tego dnia o godz. 
00.00 zorganizowano operację pod kryptonimem „Jodła”, mającą na celu inter-
nowanie osób, które podejrzewano, iż będą działać na niekorzyść władzy, za-
kłócając przebieg stanu wojennego. Przeprowadzając akcję internowania, wy-
korzystano w pełni element zaskoczenia. Do godz. 12.00 internowano 3173 
osoby, tj. ponad 70% z założonej liczby. Zaczęto wszczynać postępowania karne 

EMIgRACjA POLSKA ORAZ BRYTYjSKA…
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przeciwko czynnie działającym członkom „Solidarności”, którzy nie zaprzesta-
wali działalności związkowej. Do 20 grudnia postępowaniem doraźnym objęto 
i aresztowano 363 osoby4.

Ruch solidarnościowy w Polsce zyskał rzesze sympatyków na całym świe-
cie. W Wielkiej Brytanii nie tylko polscy emigranci włączyli się w nurt pomo-
cy i  wsparcia działaczy opozycji w  kraju. Dzięki działaniom rządu polskiego 
na uchodźstwie w politycznych kręgach brytyjskich zaczęły tworzyć się organi-
zacje wspierające „Solidarność”.

1. Polish Solidarity Campaign powstała w sierpniu 1980 roku, a jej głównym 
celem było wzbudzenie wśród polityków Partii Pracy i brytyjskiej lewicy 

poparcia dla Polaków strajkujących w Gdańsku. Pierwszym z działań organiza-
cji stało się wysłanie dwóch telegramów do Polski, z których jeden skierowany 
był do strajkujących robotników w Gdańsku, a drugi do rządu PRL, popierają-
cy żądania robotników. Drugim, równie ważnym działaniem było wystąpienie 
na dorocznym zebraniu brytyjskiego Trades Union Congres (Kongres Związ-
ków Zawodowych) i rozprowadzenie ulotek propagujących włączenie się bry-
tyjskich związków w ruch solidarnościowy5.

Gdy „Solidarność” została zalegalizowana w Polsce, Polish Solidarity Cam-
paign utworzyła Trade Union Appeal Fund (Fundusz Związku Zawodowego), 
w którego prace zaangażowano posłów i związkowców, zachęcając ich do nie-
sienia pomocy „Solidarności” poprzez udzielanie donacji pieniężnych, a  tak-
że w postaci przekazywania np. maszyn drukarskich6. Fundusz niemal natych-
miast po  utworzeniu zdołał zebrać na  potrzeby „Solidarności” 3000 funtów 
oraz m.in. powielacze, fotokopiarki i przybory biurowe. Z czasem zaczęto urzą-
dzać wyprzedaże używanej odzieży oraz odznak „Solidarności”, a od paździer-
nika 1981 roku drogą wysyłkową rozprowadzano koszulki z nadrukiem „Soli-
darność”7.

4 P. Raina, M. Zbrożek, Operacja Lato – 80. Preludium stanu wojennego. Dokumenty 
MSW 1980–1981, Pelplin, 2003, s. 368.

5 G. Hart, Polish Solidarity Campaign, w: Materiały do dziejów polskiego uchodźstwa 
niepodległościowego, t. IV: Akcja niepodległościowa na  terenie międzynarodowym 
1945–1990, red. T. Piesakowski, Londyn, 1999, s. 450–452.

6 G. Hart, For Our Freedom and Yours. A History of the Polish Solidarity Campaign of 
Great Britain 1980–1994, London, 1995, s. 19.

7 Tamże, s. 19–20.
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13 grudnia 1981 roku był dla PSC wstrząsem. Organizacja przeszła do inten-
sywnej działalności protestacyjnej. 20 grudnia w londyńskim Hyde Parku zor-
ganizowano olbrzymią demonstrację. Pomimo niesprzyjającej pogody (burza 
śnieżna i porywisty wiatr) demonstracja ściągnęła 15 000 uczestników, których 
przeważającą liczbę stanowili Polacy. Współorganizatorem przedsięwzięcia 
były również brytyjskie związki zawodowe (TUC) oraz przedstawiciele wszyst-
kich brytyjskich partii politycznych i to oni w większości zabierali głos na fo-
rum publicznym, domagając się zwolnienia aresztowanych działaczy związko-
wych. W imieniu Polaków przemawiał Józef Garliński8, po czym odśpiewano 
polski hymn narodowy i pochód wyruszył pod ambasadę PRL, której siedziba 
mieściła się przy Portland Place. Demonstracja osiągnęła niespodziewane roz-
miary, okazała się skuteczna politycznie, tzn. poparta przez większość społe-

8 Józef Garliński, prozaik, pamiętnikarz, historyk, nauczyciel akademicki. Urodził się 
14 października 1913 r. w Kijowie. W 1935 r. ukończył Szkołę Podchorążych Re-
zerwy Kawalerii w Grudziądzu; w 1939 r. ukończył prawo na Uniwersytecie War-
szawskim. Uczestnik kampanii wrześniowej, następnie żołnierz ZWZ i AK. Więzień 
obozu koncentracyjnego Auschwitz. W 1973 r. obronił doktorat z historii nowożyt-
nej w London School of Economics and Political Science. Współpracownik Hoover 
Institute w  Stanford (USA), zbierający dokumenty dotyczące II wojny światowej. 
Prezes Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, profesor najnowszej historii Polski 
w  Polskim Uniwersytecie na  Obczyźnie w  Londynie. W latach 1974–1988 wygło-
sił szereg wykładów dot. II wojny światowej na uniwersytetach i w ośrodkach polo-
nijnych USA, Kanady, Francji, Norwegii, Danii, Szwecji, Włoch i Wielkiej Brytanii. 
Od 1990 r. współpracował w zakresie naukowym z Ministerstwem Obrony Narodo-
wej. Autor artykułów literackich i publicystycznych w polskiej prasie emigracyjnej, 
m.in. w „Orle Białym”, „Dzienniku Polskim i Dzienniku Żołnierza”, „Pamiętniku Li-
terackim”, „Wiadomościach”, „Kulturze”, „Zeszytach Historycznych”, oraz publikacji 
książkowych, m.in. Dramat i Opatrzność (1961), Ziemia (1964), Oświęcim Walczą-
cy (1974), Ostatnia broń Hitlera. V-1 – V-2 (1977), Enigma. Tajemnica drugiej woj-
ny światowej (1980), Polska w drugiej wojnie światowej (1982), Świat mojej pamięci 
(1993). Znany był z tego, iż walczył o dobre imię Polski na świecie i domagał się spro-
stowań, kiedy światowe media przekłamywały fakty historyczne. Zm. 29 listopada 
2005 r. w Londynie; za: Józef Garliński (1913–2005), strona internetowa: Bu.kul.pl, 
dostęp 31 III 2018; por. Jozef Garlinski, strona internetowa: Telegraph.co.uk, dostęp 
31 III 2018; zob. Z. A. Judycki, Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie. Słownik 
biograficzny pracowników naukowych, Londyn, 2008, s. 35–36; T. Wyrwa, Pokolenio-
we rozstaje dróg, Lublin, 2007, s. 193–251.

EMIgRACjA POLSKA ORAZ BRYTYjSKA…



108

czeństwa polskiego i brytyjskiego9. Kolejną manifestacją na dużą skalę była de-
monstracja zorganizowana 30 stycznia 1982 roku we Friends’ Meeting House 
na Euston w Londynie10. Stamtąd pokaźnych rozmiarów pochód udał się pod 
siedzibę ambasady PRL, domagając się zniesienia stanu wojennego oraz uwol-
nienia więźniów politycznych.

Przez cały okres stanu wojennego najważniejszym celem działania Polish 
Solidarity Campaign była agitacja na  rzecz wolnych związków zawodowych 
w Polsce i demokratyzacji życia politycznego. Domagano się zniesienia stanu 
wojennego, uwolnienia więźniów politycznych i internowanych członków „So-
lidarności”. Tym przebywającym na terenie Wielkiej Brytanii organizacja po-
magała w sposób czynny, zarówno materialnie, jak i moralnie. Kiedy wprowa-
dzono w Polsce stan wojenny, równocześnie pojawiły się trudności dotyczące 
dostarczania darów „Solidarności”, która zaczęła wówczas działać w podziemiu. 
Dlatego PSC apelowała przede wszystkim o  donacje pieniężne na  lekarstwa 
i  sprzęt medyczny oraz środki materialne, które przekazywała organizacjom 
charytatywnym zajmującym się dostarczaniem darów do Polski. Po grudniowej 
demonstracji w 1981 PSC zdołała zebrać pewną sumę pieniędzy, z czego 4000 
funtów przekazała Medical Aid for Poland Fund (Medyczna Pomoc dla Polski), 
organizacji, która zajmowała się wysyłką pomocy medycznej do  Polski. PSC 
sponsorowała inne organizacje o podobnym profilu, przekazując na ich konta 
pewne sumy pieniężne11. Jedną ze swych pierwszych donacji od PSC o wartości 
1300 funtów otrzymała organizacja Friends of Poland, zajmująca się pomocą 
charytatywną internowanym członkom „Solidarności”.

PSC prowadziła swą działalność na rzecz „Solidarności”, szukając popar-
cia zwłaszcza wśród brytyjskich kół lewicowych i związków zawodowych. 31 
sierpnia 1985 roku w londyńskim Battersea Park odbyła się ceremonia sadze-
nia drzewa na  pamiątkę piątej rocznicy powstania „Solidarności” (porozu-
mień gdańskich i  zalążka organizacji). W geście solidarności przybyli rów-
nież reprezentanci z Litwy i Afganistanu, przemawiając publicznie w obronie 
wolności12.

9 15.000 osób protestowało w Londynie, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 22 XII 
1981, r. 42, nr 303, s. 1; por. G. Hart, Polish Solidarity Campaign…, s. 456–457.

10 W. Moszczyński, Polish Solidarity Campaign, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 
15 II 1982, r. 43, nr 38, s. 2.

11 G. Hart, For Our Freedom and Yours…, s. 24.
12 Biblioteka Polska w Londynie, 5282, Polish Solidarity Campaign – Report, London.
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Kilka razy do  roku Polish Solidarity Campaign organizowała demonstra-
cje, opowiadając się za wolnymi związkami zawodowymi i wolnością w Pol-
sce, a także agitowała za uwolnieniem związkowców i aktywistów politycznych. 
Władza polska żywo interesowała się działalnością Polish Solidarity Campaign, 
toteż na każdej z demonstracji obecny był wysłannik ambasady PRL, który in-
formował rząd w Warszawie o ich przebiegu. Przywódcy „Solidarności” rów-
nież wiedzieli o działaniach organizacji. Na każde walne zebranie PSC przycho-
dził list poparcia oraz podziękowania za udzielaną pomoc, zwłaszcza więźniom 
politycznym i internowanym. Działalność PSC była szeroko nagłaśniana w Pol-
skiej Sekcji BBC oraz Radiu Wolna Europa.

Pod koniec lat 80. PSC mocno dopingowała wydarzenia zwiastujące przełom 
w Polsce, manifestując swe poparcie dla odradzającej się wolności poprzez or-
ganizację sierpniowych demonstracji. Żywo poparła porozumienia Okrągłego 
Stołu, uważając, iż jest to duży krok w stronę zwycięstwa demokracji w kraju. 
Podczas wyborów parlamentarnych w 1989 roku członkowie organizacji udali 
się do ambasady polskiej w Londynie, aby nadzorować prawidłowość procedu-
ry wyborczej13. Od 1990 roku kampania prowadzona przez PSC przybrała nie-
co inny charakter. Starano się przede wszystkim wywrzeć wpływ na władze bry-
tyjskie, aby doprowadziły do zniesienia wiz dla Polaków odwiedzających Wielką 
Brytanię. Organizowano również seminaria i odczyty na  temat Polski, a  także 
próbowano nawiązywać pozytywne wzajemne relacje z pracownikami polskiej 
ambasady. Na walnym zebraniu w 1993 roku Polish Solidarity Campaign zadecy-
dowała o zawieszeniu działalności z zaznaczeniem, iż jeśli zaszłaby taka potrzeba, 
członkowie organizacji spotkają się, aby zorganizować potrzebną demonstrację14.

2. British „Solidarity with Poland” Campaign (BSWPC, Brytyjska Kam-
pania na Rzecz Solidarności z Polską). Organizacja powstała w 1981 roku 

w kręgach polskich władz emigracyjnych, zwanych Zamkiem. Przyczyną po-
wołania organizacji była obawa o  możliwość interwencji sowieckiej, mającej 
na celu zdławienie NSZZ „Solidarność”. 15 kwietnia 1981 roku premier Ka-
zimierz Sabbat wystosował pismo, skierowane do delegatów rządu RP m.in. 
w USA, Kanadzie, RFN, Francji, Szwajcarii, Włoszech i Belgii, w którym pisał:

Na terenie W. Brytanii, z inspiracji naszej, powstała dla tych celów „British So-
lidarity with Poland Campaign”, z  inicjatywy członków parlamentu pod prze-

13 G. Hart, Polish Solidarity Campaign…, s. 479.
14 Tamże, s. 484.

EMIgRACjA POLSKA ORAZ BRYTYjSKA…



110

wodnictwem Sir Bernarda Braine. Obejmuje ona wszystkie kierunki polityczne. 
Wśród sponsorów figurują wybitne osobistości z życia politycznego, zawodowego, 
kulturalnego, związków zawodowych itp.15.

Organizacja miała być swego rodzaju oparciem dla Polski w skali świato-
wej. Premier uważał, że sytuacja Polski w świecie ma duży odzew, waga prze-
mian, jakie zachodzą w Kraju, wiąże się z od lat trwającym konfliktem na li-
nii Wschód – Zachód. Według premiera Sabbata, główną przyczyną, jaka 
dotychczas powstrzymywała ZSRR przed interwencją w Polsce, była wyraźna 
postawa państw zachodnich oraz ostrzeżenia kierowane pod adresem władz 
sowieckich. Głównym zadaniem emigracji politycznej i  Polonii świata po-
winno być zatem przypominanie na międzynarodowym forum o sprawie Pol-
ski16.

Utworzenie BSWPC miało pociągnąć za sobą ludzi młodych, dzięki którym 
udałoby się przekonać brytyjską opinię publiczną o konieczności pomocy Pol-
sce. Przewodnictwo organizacji objął lord Bernard Braine, członek brytyjskiej 
Partii Konserwatywnej, i  to wokół niego rozwijała się organizacja zrzeszająca 
znane i wpływowe osobistości brytyjskie. Pod koniec 1981 roku liczyła już oko-
ło 500 członków. Priorytetem dla BSWPC było rozprowadzanie w kręgach bry-
tyjskich informacji na temat Polski. W połowie roku 1981 lord Braine zwrócił 
się m.in. do brytyjskiej premier Margaret Thatcher z prośbą o rozwiązanie palą-
cego problemu braku żywności w Polsce. W odpowiedzi otrzymał zapewnienie, 
iż Wielka Brytania wraz z  europejskimi partnerami (European Community) 
jest wiodącym liderem w dostarczaniu potrzebnych produktów na rynek pol-
ski. Decyzje podjęte przez European Community w grudniu 1980 roku, a także 
w kwietniu i maju 1981 ustaliły ceny żywności dla Polski o 15% niższe od cen 
światowych17.

Na apele lorda Braine’a odpowiadała znacznie większa grupa brytyjskich 
polityków. Po ogłoszeniu w Polsce stanu wojennego członkowie Izby Lordów 
wystosowali apel prasowy o pieniężną zbiórkę dla Polaków i zdołali uzbierać 
11 000 funtów, które postanowiono podzielić pomiędzy trzy fundacje chary-

15 Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie (dalej: IPMS Londyn), 
A.11.E/1647 British „Solidarity with Poland” 1981–1982, List z 15 kwietnia 1981 r. 
skierowany do Delegatów Rządu RP.

16 Tamże.
17 IPMS Londyn, A.11.E/1647 British „Solidarity with Poland” 1981–1982, List z  20 

sierpnia 1981 podpisany przez premier Thatcher, skierowany do sir Braine’a.
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tatywne: Sue Ryder’s Foundation, Save The Children Fund i Food For Poland 
Fund, zajmujące się organizowaniem pomocy charytatywnej dla Polski18.

Na początku 1982 roku lord Braine wystosował oficjalny list do rządu fran-
cuskiego z prośbą o sformowanie we Francji French „Solidarity with Poland” 
Campaign, organizacji na wzór brytyjskiej oraz innych powstałych w tym cza-
sie w USA, Kanadzie czy Australii, z którymi BSWPC utrzymywała stały kon-
takt. Zadaniem brytyjskiej organizacji, jak informował lord Braine, jest uświa-
damianie opinii publicznej o  sytuacji w  Polsce, oraz udzielanie moralnego 
i politycznego wsparcia Polakom w ich walce o wolność i podstawowe prawa 
ludzkie, oraz pomoc materialna uchodźcom przybywającym do Wielkiej Bry-
tanii. Braine podkreślał, iż organizacja nie ma charakteru partyjnego, a człon-
kowie jej wywodzą się z brytyjskiego świata polityki, życia społecznego i kul-
turalnego19.

W odpowiedzi na apel z Wielkiej Brytanii, w 1982 roku w Australii został 
utworzony Australian „Solidarity with Poland” Committee, a zainicjował go T. 
W. Templeton, członek australijskiego parlamentu stanowego w Wiktorii, któ-
rego zadaniem było popieranie narodu polskiego w  walce o  demokratyczne 
prawa. Członkostwo komitetu zostało otwarte dla wszystkich przedstawicieli 
partii politycznych. Próbowano też utworzyć pododdziały w stolicach australij-
skich stanów20. Pod koniec czerwca 1982 roku J. Malcolm Fraser, premier Au-
stralii, zdecydował się przystąpić do komitetu. Wkrótce po tym nastąpiło rów-
nież oficjalne nawiązanie stosunków dyplomatycznych Komitetu z rządem RP 
na uchodźstwie21.

Najważniejszym jednak momentem w działaniach British „Solidarity with 
Poland” Campaign było zorganizowanie w obronie Polski manifestacji pod 
nazwą „Rally for Poland”, jaka miała miejsce w Royal Albert Hall w Londynie 

18 IPMS Londyn, A.11.E/1647 British „Solidarity with Poland” 1981–1982, Apel z 23 
stycznia 1982 wystosowany przez Izbę Lordów i podpisany przez Lorda Carringtona, 
sekretarza stanu w brytyjskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

19 IPMS Londyn, A.11.E/1647 British „Solidarity with Poland” 1981–1982, List z 5 mar-
ca 1982 do M. Charles Miossec.

20 IPMS Londyn, A.11.E/1647 British „Solidarity with Poland” 1981–1982, Notatka 
prasowa z „Polish Weekly”, 10–17 IV 1982.

21 IPMS Londyn, A.11.E/1647 British „Solidarity with Poland” 1981–1982, List do pre-
miera Sabbata z 25 czerwca 1982 r. podpisany przez Stanisława Różyckiego, Delegata 
Rządowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
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4 stycznia 1982 roku22. Przybyło na nią około 5000 osób, głównie młodzież23. 
Kończąc manifestację, sporządzono listy, które w imieniu uczestników zamie-
rzano przesłać do Lecha Wałęsy, papieża Jana Pawła II, prezydenta Ronalda Re-
agana, a  także Leonida Breżniewa i premier Margaret Thatcher. Manifestacja 
okazała się sukcesem. BSWPC nigdy później nie zorganizowała tak dużej kam-
panii. Uzbierano wówczas około 11 000 funtów24, które przeznaczono na po-
moc Polakom w Kraju.

Organizacja BSWPC działała jeszcze przez pięć lat, po czym wskutek małe-
go zainteresowania sprawami polskimi na Zachodzie zadecydowała o samoroz-
wiązaniu.

3. Solidarity with „Solidarity” (Solidarność z „Solidarnością”) – założycie-
lem był Tadeusz Jarski, który pierwotnie należał do aktywnych działaczy 

Polish Solidarity Campaign. Tuż po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego 
Jarski utworzył organizację pod nazwą Solidarity with „Solidarity”. Podobnie jak 
PSC i we współpracy z nią, aktywnie i skutecznie działał do 1992 roku, organi-
zując protesty pod ambasadą PRL 13. dnia każdego miesiąca. Odbywały się one 
aż do 1990 roku, tj. do momentu przejęcia steru rządów w kraju przez Tade-
usza Mazowieckiego. Comiesięczne kampanie skupiały się na agitacji o uwolnie-
nie członków „Solidarności” i ich powrót do „stołów negocjacyjnych”. Organi-
zacja koncentrowała się również na gromadzeniu pomocy finansowej dla Polski, 
a także sprzętu drukarskiego i sprawnych pojazdów25. Przez cały okres swego ist-
nienia SWS wspierała Solidarność Walczącą. Została rozwiązana w roku 1993. 
Jej formalnym przewodniczącym przez cały czas był Tadeusz Jarski.

Rząd polski na uchodźstwie nie przestawał pracować nad tym, aby wyrwać 
Kraj z komunistycznego jarzma. Politycy brytyjscy, a także zwykli obywatele za-
angażowali się w pomoc Polakom i pomimo różnic politycznych czy odmien-
nych poglądów odpowiadali na apele nawołujące do uczestnictwa w demon-
stracjach i gromadzenia funduszy materialnych.

22 G. Hart, Polish Solidarity Campaign…, s. 487–489.
23 Manifestacja w obronie Polski, „Tydzień Polski”, 16 I 1982, nr 3, s. 8; por. Potępienie 

Rosji na manifestacji w Albert Hallu, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 6 I 1982, 
r. 43, nr 4, s. 1.

24 A. J. Bohdanowicz, British „Solidarity with Poland” Campaign, w: Materiały do dzie-
jów polskiego uchodźstwa niepodległościowego, t. IV: Akcja niepodległościowa na tere-
nie międzynarodowym 1945–1990, red. T. Piesakowski, Londyn, 1999, s. 488–490.

25 Solidarność, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 11 I 1982, r. 43, nr 8, s. 4.
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reakcja SpOłeczeńStwa brytyjSkiegO 
na wprOwadzenie Stanu wOjennegO w pOlSce

Prawa człowieka stały się najważniejszą sprawą w polityce zagranicznej emi-
gracyjnego rządu polskiego. Po raz pierwszy zagadnienie to poruszył pre-

mier Kazimierz Sabbat podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych w 1977 roku. 
Mówił wówczas o łamaniu praw człowieka przez komunistyczne władze w Pol-
sce26. Rząd na uchodźstwie ze wzmożoną siłą już od lat 70. XX stulecia starał 
się uwypuklić znaczenie Polski na arenie międzynarodowej i uświadomić opinii 
publicznej Zachodu, iż sprawy Polski i innych krajów znajdujących się „za żela-
zną kurtyną” nie są tylko sprawami wewnętrznymi bloku sowieckiego.

Wydarzeniem przełomowym, po którym sprawa polska powróciła na forum 
międzynarodowe, był rok 1980, strajki z  lipca i  sierpnia oraz powstanie „So-
lidarności”, co stało się bodźcem do  wzmożonej pracy rządu emigracyjnego. 
Zwiększenie zainteresowania Polską w świecie otwierało możliwości szerszego 
oddziaływania emigracji polskiej na opinię publiczną Zachodu, m.in. poprzez 
udzielanie poparcia „Solidarności”, oraz przybierania postawy sprzeciwu wobec 
sowieckich działań. Edward Szczepanik, minister spraw krajowych, od jesieni 
1981 roku apelował do emigrantów o aktywność i niezasklepianie się we własnej 
grupie27. Zachęcał do intensywnej działalności wśród grup społecznych, w któ-
rych żyją emigranci polscy. Apelował o  aktywny udział w  partiach politycz-
nych, organizacjach kombatanckich oraz innych organizacjach o  charakterze 
społecznym, kulturalnym czy naukowym. Stwarzało to możliwość pokazania 
światu sprawy polskiej i zainteresowania nią opinii publicznej Zachodu.

Wprowadzenie stanu wojennego w  Polsce nie było dużym zaskoczeniem 
dla emigracyjnego rządu polskiego. Wiedziano bowiem o naciskach na PZPR 
ze strony Moskwy, mających na celu zdławienie ruchów wolnościowych w kra-
ju. Już 14 grudnia 1981 roku, dzień po wprowadzeniu stanu wojennego, rząd 
polski na  uchodźstwie zwołał nadzwyczajne posiedzenie, któremu przewod-
niczył premier Kazimierz Sabbat. Opracowano wówczas specjalny program 
działania i wydano oświadczenie, które ukazało się w prasie. Zawieszenie praw 
i wolności obywatelskich, doprowadzenie do upadku polskiej gospodarki i pró-
ba zdławienia siłą ruchów wolnościowych przez władze PRL w Polsce – rząd 
emigracyjny rozumiał jako próbę ratowania systemu komunistycznego. W wy-

26 K. Tarka, Emigracyjna dyplomacja. Polityka zagraniczna rządu RP na  uchodźstwie 
1945–1990, Warszawa, 2003, s. 252.

27 Tamże, s. 258.
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danym oświadczeniu Kazimierz Sabbat przestrzegał komunistów przed dopro-
wadzeniem do rozlewu krwi, a także potępiał rozwiązywanie problemów drogą 
dyktatury wojskowej, wszelkiego przymusu oraz anulowania z trudem wywal-
czonych podstawowych zasad wolności:

Jedyną drogą prowadzącą do poprawy stosunków wewnętrznych w kraju wi-
dzimy poprzez utrzymanie procesów odnowy, podjętych i  prowadzonych przez 
„Solidarność”, poprzez cierpliwe negocjacje i znajdywanie kompromisowych roz-
wiązań przy udziale wszystkich czynników mających wpływ na sytuację w kra-
ju. Czynniki obce nie powinny ingerować w wewnętrzne sprawy polskie. Polska 
powinna natomiast otrzymywać międzynarodową pomoc gospodarczą […], pod 
warunkiem niezwłocznego odwołania tak zwanego stanu wojennego28.

Od 13 grudnia 1981 roku rząd polski na uchodźstwie znalazł się w centrum 
zainteresowania nie tylko brytyjskich mediów. Prezydent Edward Raczyński 
i  premier Kazimierz Sabbat udzielali wywiadów prasie, radiu i  telewizji, sta-
rając się na gorąco analizować zaistniałą sytuację. Prasa brytyjska, amerykań-
ska czy francuska poświęcała sprawie polskiej całe strony. „Times” pisał o trwo-
dze krajów bloku wschodniego, które w związku z wydarzeniami w Polsce bały 
się groźby wywołania krachu ekonomicznego oraz politycznego, w przypadku 
zdławienia przez Związek Sowiecki polskiego eksperymentu29. „Daily Mail” do-
nosił, iż decyzja gen. Jaruzelskiego, pomimo że powstrzymała sowiecką inwazję 
na kraj, nie nakarmi i nie odzieje Polaków30. „New York Times” wyrażał opinię, 
iż nic nie jest w stanie powstrzymać władzy polskiej, która dąży do zniesienia 
strajków za wszelką cenę, nawet tę oznaczającą wezwanie na pomoc wojsk so-
wieckich31. „Sun” porównał polskich komunistów do brytyjskich marksistów, 
których określił, iż mają taką samą pogardę dla demokracji jak ich komuni-
styczni towarzysze, którzy „gwałcą” Polskę: Mając okazję [brytyjscy marksiści] 
byliby gotowi narzucić swą wolę społeczeństwu32.

Wierzono, iż „Solidarność” otrzymuje wystarczająco dużo wsparcia udzie-
lanego przez Kościół oraz polskich patriotów, co wkrótce powinno doprowa-

28 Oświadczenie Rządu Rzeczypospolitej na Uchodźstwie, „Dziennik Polski i Dziennik 
Żołnierza”, 16 XII 1981, r. 42, nr 298, s. 1.

29 Prasa roztrząsa wydarzenia w Polsce, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 16 XII 
1981, r. 42, nr 298, s. 1.

30 Tamże.
31 Tamże.
32 Tamże.
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dzić do odzyskania suwerenności w kraju. Duże nadzieje pokładano w osobie 
papieża Jana Pawła II, licząc na wsparcie ze strony Watykanu. Dzień po wpro-
wadzeniu stanu wojennego w Polsce papież przemawiał do pielgrzymów zgro-
madzonych na placu św. Piotra w Rzymie. W swoim krótkim, pięciominuto-
wym przemówieniu użył 6 razy słowa Solidarność33, co zdaniem zachodnich 
korespondentów miało zapewnić miliony Polaków w kraju, a także internowa-
nych przywódców związkowych o całkowitym poparciu przez Ojca Świętego 
idei „Solidarności”34. Liczono również na poruszenie sprawy polskiej na spo-
tkaniu watykańskiego sekretarza stanu kardynała Agostina Casaroliego z pre-
zydentem USA Ronaldem Reaganem, które miało odbyć się w tamtym czasie 
w Waszyngtonie.

16 grudnia wieczorem w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w Lon-
dynie pod patronatem prezydenta Raczyńskiego odbyło się zgromadzenie prote-
stacyjne przeciwko wprowadzeniu w Polsce dyktatury wojskowej. Udział w nim 
wzięli również brytyjscy przyjaciele Polaków, m.in. sir Bernard Braine oraz Phi-
lip Whitehead, obaj reprezentujący rząd Zjednoczonego Królestwa. Głos zabra-
li: Kazimierz Sabbat, Lidia Ciołkoszowa, Franciszek Wilk, Rowmund Piłsudski, 
Aleksander Snastin, Zygmunt Szadkowski i  Jerzy Zaleski, reprezentanci pol-
skiego rządu emigracyjnego. Na przewodniczącego zgromadzenia wybrano Ar-
tura Rynkiewicza35. Dzień później odbyło się kolejne nadzwyczajne posiedze-
nie rządu, na którym uchwalono „Appeal to the Free Word” („Apel do wolnego 
świata”). Zorganizowano również dużą konferencję prasową dla radia, telewizji 
i prasy. Konferencja wzbudziła niemałe zainteresowanie, a fragmenty jej poka-
zywano w brytyjskiej telewizji. Odbiła się szerokim echem w późniejszych wy-
daniach prasy, dzienników i audycji radiowych36.

Apel wystosowany przez polski rząd emigracyjny spotkał się z odpowiedzią 
wielu osób i instytucji, które zadeklarowały swą różnorodną pomoc Polsce. W 
grudniowym wydaniu „Rzeczpospolitej Polskiej” premier Sabbat pisał o dzia-
łaniach rządu na rzecz Kraju oraz apelował o pomoc dla Polski. Najważniejszą 
okazała się pomoc charytatywna. Polska potrzebowała przede wszystkim żyw-

33 O solidarności z Polakami mówił Papież na placu św. Piotra, „Dziennik Polski i Dzien-
nik Żołnierza”, 16 XII 1981, r. 42, nr 298, s. 1.

34 Tamże.
35 Ogłoszenie prasowe, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 16 XII 1981, r. 42, nr 

298, s. 1.
36 J. K. Danel, Kazimierz Sabbat wobec ruchów wolnościowych w PRL, w: W służbie Pol-

sce i emigracji, red. L. Nowak, M. Szczerbiński, Gorzów Wielkopolski, 2002, s. 158.
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ności, lekarstw i ciepłej odzieży37. Społeczeństwo polskie, a także sami Brytyj-
czycy żywo zareagowali na apel emigracyjnego rządu RP.

Już trzy dni po wybuchu stanu wojennego firma wysyłkowa Tazab z Londynu 
przygotowała cztery tony paczek dla Polski, wysyłając je w kontenerach o pojem-
ności po 60 kilogramów dwoma pasażerskimi samolotami LOT-u, które w czwar-
tek 17 grudnia o godzinie 18.15 wylądowały na lotnisku Heathrow w Londynie. 
Wobec braku żywności, z powodu wyjątkowej sytuacji w kraju obsługa pasażer-
ska lotniska nie protestowała i wspólnymi siłami zapakowano dary, które jeszcze 
tej samej nocy odleciały do Polski. Cała operacja została sfilmowana przez ame-
rykańską telewizję. W następnych dniach planowano kolejne wysyłki żywności38.

Polacy i Brytyjczycy czynnie włączyli się w organizację pomocy potrzebującym 
w Kraju. Około 1000 rodzin z hrabstw Suffolk i Essex zorganizowało tuż przed 
świętami Bożego Narodzenia zbiórkę suchej żywności z przeznaczeniem dla dzie-
ci i niepełnosprawnych w Polsce. Akcją pomocy kierowały tamtejsze polskie pa-
rafie katolickie, m.in. w Ipswich, Chelmsford czy Huddersfield. Ta ostatnia przy-
gotowała i wysłała do Poznania ponad 100 paczek, które zawierały m.in. lekarstwa 
i żywność dla szpitali. Po dostarczeniu pierwszej ciężarówki z darami akcja pomo-
cy w Huddersfield przybrała na sile. Planowano kolejne działania, mające na celu 
zbiórkę pieniędzy i żywności dla Polski39. 10-dniowa wyprawa, z północnego Staf-
fordshire, z tonowym ładunkiem żywności udała się m.in. do Poznania, Radom-
ska i Bielska-Białej. Jedyną trudnością ekspedycji były kłopoty ze zdobyciem ben-
zyny oraz wzmożona kontrola na granicy wschodnioniemieckiej.

Członkowie Klubu Orła Białego w Plymouth zebrali 600 funtów z przezna-
czeniem na  lekarstwa dla dzieci40. Fundacja Sue Ryder wystosowała obszer-

37 Tamże, s. 158–159. 
38 Paczki poleciały do Polski, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 19 XII 1981, r. 42, 

nr 301, s. 2. W tym samym czasie z Francji dotarły wiadomości o zbiórce zorganizo-
wanej przez mieszkańców Paryża, zawierającej 130 ton żywności i nazwanej „Darem 
Paryża”. Ze względu na odmowę przyjęcia francuskich samolotów transportowych 
przez Warszawę rada miejska francuskiej stolicy odwołała wysyłkę tego gwiazdko-
wego prezentu. Dwa samoloty transportowe Air France od niedzieli 13 grudnia bez 
rezultatu czekały na pozwolenie lądowania w Warszawie; za: Wysyłka „Daru Paryża” 
odwołana, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 18 XII 1981, r. 42, nr 300, s. 4.

39 Pomoc z Anglii dla wygłodniałej Polski, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 28 XII 
1981, r. 42, nr 306, s. 4.

40 Nieustanna pomoc emigracji dla Polski, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 28 XII 
1981, r. 42, nr 306, s. 4.
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ny apel do społeczności angielskiej w Gloucester i okolicach z prośbą o po-
moc41. Polacy tam mieszkający stali się terenowymi organizatorami akcji. 
W celu spopularyzowania przedsięwzięcia urządzano polskie wieczory tanecz-
no-muzyczne.

Stowarzyszenie Anglo-Polskie z Londynu w szybkim tempie zorganizowało 
zbiórkę żywności i ubrań, które zostały wysłane do Krakowa na ręce kardynała 
Franciszka Macharskiego z prośbą o podział darów pomiędzy najbardziej po-
trzebujących42. Fundusz Polsko-Szkocki w West Barnes do końca grudnia 1981 
roku zebrał 250 funtów, za które zakupiono żywność, a Kościół w Polsce po-
dzielił ją pomiędzy starców, inwalidów i dzieci43.

Społeczność angielska sąsiadująca z polską parafią w Stoke/Trent-Longton 
zebrała datki pieniężne, dzięki którym przygotowano 30 paczek ogólnej wagi 
pół tony. Dary zostały wysłane do  ośrodka zdrowia w  miejscowości Ujsoły, 
w okolicach Żywca44.

Dwie z największych instytucji charytatywnych w Anglii – OXFAM i Klub 
„Rotary” – postanowiły podjąć współpracę, aby efektywniej gromadzić po-
moc materialną dla Polski. OXFAM zezwoliła, aby sieć 600 jej sklepów stała się 
punktem zbiorczym darów. Natomiast Klub „Rotary” zajął się wysyłką i dostar-
czeniem darów do  Polski45. Jednocześnie powołano Polsko-Szkocki Fundusz 
Przyjaźni w  Edynburgu, nad którym patronat objął kardynał Gordon Gray, 
przypominając na zebraniu założycielskim o obecności w Szkocji 60 000 pol-
skich żołnierzy z czasów II wojny światowej, dlatego też powołanie Funduszu 
stało się gestem przyjaźni wobec narodu, który u boku aliantów walczył o wol-
ność na wszystkich frontach II wojny światowej. Fundusz zajął się zbiórką żyw-
ności i lekarstw w Szkocji. Datki pieniężne zbierano za pośrednictwem Royal 
Bank of Scotland w Edynburgu46.

41 Tamże; Paczki żywnościowe z Anglii do Polski, „Tydzień Polski”, 23 I 1982, nr 4 (19), 
s. 11.

42 Pomoc z Anglii dla wygłodniałej Polski…, s. 4.
43 Nieustanna pomoc emigracji dla Polski…, s. 4.
44 Pomoc dla Polski w Stoke/Trent, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 4 I 1982, 

r. 43, nr 2, s. 3.
45 Brytyjska pomoc żywnościowa dla Polski, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 8 I 

1982, r. 43, nr 6, s. 1.
46 Tamże; por. Zbiórki pieniężne dla dzieci w Polsce, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnie-

rza”, 18 I 1982, r. 43, nr 14, s. 2.
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Społeczeństwo brytyjskie, znane z  zaangażowania w  pracę charytatywną, 
czynnie włączyło się w akcję pomocy. W prasie brytyjskiej, oprócz faktów poli-
tycznych i raportów związanych z wprowadzeniem stanu wojennego w Polsce, 
zaczęły pojawiać się apele o zbiórkę pomocy materialnej dla najbiedniejszych 
i potrzebujących. Początek roku 1982 zaznaczył się w brytyjskiej prasie infor-
macjami na temat charytatywnej pomocy kierowanej do ludności polskiej47. Do 
swoich brytyjskich czytelników „Cambridge Evening News” zamieścił artykuł 
o polskim lotniku Henryku Baranowskim, który zwracał się do mieszkańców 
Cambridge z apelem o zbiórkę pomocy żywnościowej, odzieżowej i pieniężnej:

W przeszłości społeczeństwo angielskie w Cambridge zawsze żywo interesowało 
się losem Polski. Gdy zwróciłem się z apelem o poparcie dla „Solidarności”, wielu 
Anglików w Cambridge podpisało tę petycję48.

Baranowskiemu w ten sposób udało się nie tylko zainteresować współmiesz-
kańców Cambridge polskimi sprawami, ale i zebrać ponad 1800 funtów, dzięki 
którym wysłano potrzebne przedmioty do katolickich parafii w okolicach Kra-
kowa49.

Brytyjskie władze kościelne również nie pozostały obojętne na sytuację Po-
laków w kraju. W niedzielę 10 stycznia 1982 roku, w homilii skierowanej do na-
rodu polskiego, kardynał Basil Hume, ówczesny przewodniczący Konferencji 
Biskupów Europejskich, zwrócił się z apelem do Kościoła katolickiego Europy 
o włożenie większego wysiłku w organizację pomocy duchowej i materialnej 
dla Polski – kraju, który zdaniem arcybiskupa Westminsteru, cierpi konsekwen-
cje prawa wojennego […]. Jeśli wy potrzebujecie Europy, to jeszcze bardziej Euro-
pa potrzebuje Was50. Zdaniem kardynała Hume’a, Polska należy do rodziny eu-
ropejskiej i tym bardziej należy jej się solidne wsparcie.

Zachodnia prasa donosiła również o drastycznym braku środków medycz-
nych w polskich szpitalach. Tadeusz Dańczak, przewodniczący Towarzystwa 
Anglo-Polskiego w Chester, zaapelował o pomoc do miejscowego społeczeń-
stwa. Odzew był imponujący – dzięki akcji zebrano i  wysłano do  łódzkiego 
szpitala im. M. Kopernika dary o wartości 100 000 funtów51.

47 Prasa angielska zabiega o pomoc Polsce, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 14 I 
1982, r. 43, nr 11, s. 2.

48 Żywność, lekarstwa, odzież do Polski, „Tydzień Polski”, 9 I 1982, nr 2 (7), s. 1.
49 Tamże.
50 Apel kard. Hume, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 11 I 1982, r. 43, nr 8, s. 1.
51 Por. Do Polski wysłano lekarstwa wartości £ 100.000, „Dziennik Polski i  Dziennik 

Żołnierza”, 11 I 1982, r. 43, nr 8, s. 1.
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Pojawiały się również obawy, iż paczki z darami nie docierają do adresatów. 
Organ prasowy „Peterborough Evening Telegraph” na swych łamach zadał py-
tanie, co dzieje się z żywnością wysyłaną do Polski:

Polacy w  Anglii obawiają się, że żywność konfiskuje wojsko i  przeznacza ją 
dla swoich własnych celów. Wciąż jeszcze brak wiadomości, że paczki wysłane 
do Polski na gwiazdkę, doszły do właściwych rąk52.

W lutym 1982 roku Szwedzki Czerwony Krzyż oraz szwedzka poczta wspól-
nie oświadczyły, że mają dowody na to, iż paczki wysyłane do Polski nie docie-
rają w całości do adresatów, gdyż penetrowane są przez celników, którzy z pa-
czek wyjmują żywność, słodycze i  środki chemiczne. Szwedzka poczta, która 
zezwoliła na niepobieranie opłat za paczki przesyłane do Polski, bezskutecznie 
próbowała otrzymać jakiekolwiek oficjalne informacje o dostarczaniu przesy-
łek adresatom, dlatego postanowiła zbadać całą sprawę osobiście: Nie zdołano 
otrzymać ani jednego potwierdzenia, że paczka doręczona została odbiorcom 
bez ubytku53.

Do Polaków na emigracji, chcących pomagać rodakom w kraju, dotarła in-
formacja podpisana przez Regionalny Komitet Strajkowy NSZZ „Solidarność” 
Dolny Śląsk, mówiąca, iż Polski Czerwony Krzyż podlega Ministerstwu Spraw 
Wewnętrznych (temu samemu, które kieruje m.in. ZOMO, milicją i oddziałami 
wojska), a zatem pomoc przesyłana przez Międzynarodowy Czerwony Krzyż 
do PCK trafia w niewłaściwe ręce i dla ludzi najbardziej jej potrzebujących zo-
staje niewiele. Dlatego też zaapelowano, aby pomoc żywnościowa z Zachodu 
trafiała bezpośrednio na ręce Kościoła – do kurii arcybiskupich bądź parafii, 
gdyż ufano, że Kościół solidnie zorganizuje podział darów dla aresztowanych, 
internowanych oraz innych potrzebujących54. Wątpliwości dotyczące właści-
wego dostarczania paczek do adresatów wyrażali również indywidualni ofia-
rodawcy, którzy regularnie wysyłali pomoc swoim rodzinom przebywającym 
na stałe w Polsce.

Tygodnik „East Manchester Reporter” umieścił informację o zbiórce słody-
czy, zorganizowanej przez dyrektora firmy R. E. i B. Hannock dla dzieci z Gnie-

52 Co się dzieje z żywnością w Polsce?, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 21 I 1982, 
r. 43, nr 17, s. 4. Por. 400 paczek tygodniowo do Polski, „Tydzień Polski”, 23 I 1982, nr 
4 (19), s. 11.

53 Okradanie paczek w Polsce, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 25 II 1982, r. 43, 
nr 47, s. 4.

54 Paczki powinny iść na ręce Kościoła, „Tydzień Polski”, 6 III 1982, nr 10 (55), s. 2.
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wowa w okolicach Gdańska. Słodycze dotarły do miejsca przeznaczenia, a jako 
dowód kurierka Nona Starsta przywiozła list z podziękowaniami od 90 gnie-
wowskich dzieci55.

Międzynarodowy Czerwony Krzyż wystosował do  mieszkańców Wielkiej 
Brytanii apel o zbiórkę na pomoc Polsce. W ciągu pierwszych trzech miesięcy 
1982 roku planowano zgromadzić 12 mln funtów. Do stycznia 1982 roku udało 
się jedynie wysłać dary na kwotę około 4,5 mln funtów. Potrzeby były znacznie 
większe, postanowiono zakupić przede wszystkim żywność, artykuły dla nie-
mowląt i mydło.

Charakterystycznym działaniem wśród społeczności brytyjskiej, występują-
cej przeciw sytuacji politycznej w Polsce, był tzw. bojkot żywności. Jako jeden 
z pierwszych sprawę tę poruszył na swych łamach „News of the World”. Nazwa-
no ją skandalem wojskowego reżymu. Ujawniono, iż – podczas dalece ograni-
czonej konsumpcji żywności w Polsce – spore transporty świeżo wyproduko-
wanych w Kraju wędlin i konserw mięsnych stale napływają do Anglii, m.in. 
do sieci 95 sklepów firmy Safeway. Dochodzenie dziennikarzy w tej sprawie do-
prowadziło do wystąpienia brytyjskich posłów z apelem do rządu, aby wszcząć 
protest przeciwko importowi z Polski. Poseł John Carlisle oświadczył, iż eksport 
żywności przez rząd PRL ma na celu zdobycie zagranicznych walut potrzeb-
nych do spłaty zaciągniętych długów. Zdaniem posła, nie powinno się to od-
bywać kosztem polskiego społeczeństwa. Polski rząd na uchodźstwie również 
wezwał do bojkotu importowanej z Polski żywności, która w rezultacie stała się 
głównym produktem nabywanym przez organizatorów pomocy charytatywnej 
i w dużej ilości powracała do kraju56.

Od końca stycznia 1982 roku m.in. sieć londyńskich sklepów „Europa” przy-
stąpiła do kasowania importu żywności z Polski:

Dyrekcja „Europy” wyjaśniła, że ludzie w Polsce są głodni i wyczekują w ogon-
kach przed pustymi sklepami godzinami, a tymczasem reżym warszawski ekspor-
tuje żywność, aby spłacić £27 mld swego długu. „Gdyby wszystkie supermarke-
ty zagraniczne poszły za naszym przykładem, ulżyłoby to sytuacji żywnościowej 
w Polsce” – powiedział dyr. D. Hughes57.

55 Słodycze dla dzieci w Polsce, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 22 I 1982, r. 43, 
nr 18, s. 4.

56 Gdy cały kraj głoduje wędliny płyną do Anglii, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 
11 I 1982, r. 43, nr 8, s. 1.

57 Bojkot żywności z Polski, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 26 I 1982, r. 43, nr 
21, s. 1.
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Polskie Towarzystwo z Northampton, w imieniu całej społeczności polskiej 
w Wielkiej Brytanii, również potępiło eksport żywności z Polski, argumentując, 
iż w Kraju panuje głód, podczas gdy tygodniowo 20 ton mięsa z Polski dostar-
czanych jest na rynek brytyjski.

Steve Wood jako pierwszy z zachodnich dziennikarzy dostarczył nieocen-
zurowany raport oraz fotografie z dotkniętej stanem wojennym Polski. Podając 
się za studenta historii sztuki, zawiózł dla oddziału dziecięcego szczecińskiego 
Szpitala Matki i Dziecka dary o wartości 500 funtów, zawierające m.in. bana-
ny, ciastka, kawę, odżywki dla niemowląt, pieluchy, środki medyczne, a także 
papierosy. Pomimo iż w czasie pobytu w Polsce za próbę robienia zdjęć został 
na krótko aresztowany, jego artykuł o sytuacji Polski, a zwłaszcza oddziału dzie-
cięcego szczecińskiego szpitala ukazał się w dwóch odsłonach na łamach „Daily 
Express” już na początku stycznia 1982 roku58. Wood opisuje tam m.in. trud-
ne położenie nie tylko szpitala, ale i większości polskich rodzin, a sam szpital 
w Szczecinie określa jako miniaturę całej Polski w potrzebie. Podróż angielskie-
go fotoreportera trwała nie bez przeszkód dwa dni59, a kiedy na łamach „Daily 

58 Haunted by the face of Poland, „Daily Express”, 4 I 1982, s. 1; Mission of courage, „Dai-
ly Express”, 4 I 1982, s. 14–15; Hospitals are desperately short of everything – please try 
to come back with more supplies, IPMS Londyn, kol. 680/82, wycinek prasowy z „Dai-
ly Express”.

59 Steve Wood wyruszył w drogę wynajętym samochodem tuż przed świętami Boże-
go Narodzenia 1981 r. W szwedzkim Malmö, aby uzyskać polską wizę, nie przyznał 
się konsulowi, iż jest fotoreporterem gazety „Daily Express”, gdyż – jak twierdził – 
dziennikarze nie byli mile widziani w Polsce w owym czasie. Do portu w Świnouj-
ściu przybył razem ze swym szwedzkim przewodnikiem Ollem Lekandrem, po czym 
bezpośrednio udał się do Szczecina, będąc po drodze zatrzymywanym przez patrole 
wojskowe, które po sprawdzeniu zawartości samochodu zezwalały na kontynuowa-
nie podróży, akceptując transport pomocy żywnościowej. W relacji Wooda, obraz 
ruchliwych i zatłoczonych ulic polskich zastąpiony został widokiem pojazdów woj-
skowych, samochodów ciężarowych i czołgów. We wsi Przybiernów Wood zaobser-
wował typowy obraz ówczesnej Polski: długą kolejkę do pustego sklepu, obok którego 
parkował samochód ciężarowy z towarem. Kiedy z ukrycia próbował sfotografować 
ten obraz, milicjanci natychmiast go aresztowali, zabierając do  siedziby lokalnego 
posterunku Milicji Obywatelskiej. Po 45-minutowym przesłuchaniu pozwolono An-
glikowi odjechać do miejsca przeznaczenia, wydano jednak zakaz dalszego robienia 
zdjęć. Szczecin okazał się zapełniony kolejkami do pustych sklepów. Steve Wood udał 
się do zaprzyjaźnionej polskiej rodziny, która pomogła mu dotrzeć do celu podróży – 
szczecińskiego Szpitala Matki i Dziecka; za: Mission of courage…
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Express” ukazały się artykuły z owej wyprawy, odzew na apel był natychmiasto-
wy. Dzięki donacji amerykańskiego biznesmena Jeana Paula Getty’ego oraz sta-
łych czytelników udało się zebrać 55 000 funtów, za które zakupiono potrzebny 
sprzęt medyczny, żywność i ubrania dla szczecińskiego szpitala. Pozwoliło to 
na zorganizowanie znacznie większego transportu do Polski, nazwanego Kru-
cjatą Getty/Express60.

Nie zawsze jednak środowiska brytyjskie były tak ochoczo ustosunkowane 
do organizacji pomocy Polakom:

Robin Groves, radny z Chesham, skrytykował na jednym z zebrań Rady Miej-
skiej akcję pomocy dla Polski, oświadczając, że ludność Gwatemali, środkowej 
Ameryki i  południowej Afryki potrzebuje nie mniej pomocy od  Polaków. Inny 
radny, John Downes, powiedział jednak: „Jesteśmy dłużnikami tych, którzy wal-
czyli obok nas w czasie drugiej wojny”61.

Dzięki tej pamięci Angielski Czerwony Krzyż z hrabstwa Buckinghamshire 
na pomoc dla Polski zdołał uzbierać 110 000 funtów, głównie za sprawą datków 
składanych przez mieszkańców62.

W grudniu 1981 roku w Londynie powstała grupa pod nazwą Zespół Działa-
nia „Solidarności”, do którego przystąpili członkowie NSZZ „Solidarność” oraz 
Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS), przebywający w tym czasie w Wiel-
kiej Brytanii. Głównym zadaniem Zespołu Działania było przede wszystkim 
kontaktowanie się z brytyjskimi związkami zawodowymi (TUC), a także zbie-
ranie i rozpowszechnianie informacji z Kraju oraz publikacja ich w wydawa-
nym w  językach polskim i  angielskim „Biuletynie Informacyjnym”. Groma-
dzono również informacje o  internowanych i więzionych członkach opozycji 
w Polsce oraz ubiegano się o ich uwolnienie. Otaczano opieką przybywających 
na Wyspy Brytyjskie członków „Solidarności” i NZS, pomagając im m.in. w za-
łatwianiu formalności związanych z pobytem63.

Jedną z  pierwszych reakcji na  wprowadzenie w  Polsce stanu wojennego 
było spontaniczne zawiązanie się 17 grudnia 1981 roku demonstracji, która 

60 Poland here we come, „Daily Express”, 26 I 1982, s. 17; The joy of giving, „Daily Ex-
press”, 28 I 1982, s. 18–19.

61 Krytyka pomocy dla Polski, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 4 II 1982, r. 43, nr 
29, s. 4.

62 Tamże.
63 Zespół Działania „Solidarności” w Wielkiej Brytanii, „Tydzień Polski”, 23 I 1982, nr 4 

(19), s. 8.
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przez kilkanaście dni przed budynkiem Ambasady Polskiej przy Portland Pla-
ce w  Londynie domagała się odwołania decyzji ustanawiającej stan wojenny 
w Polsce. Kamienna wysepka oddzielająca pasy ruchu biegnące w przeciwnych 
kierunkach, stała się małą Polską w  sercu Londynu64. Na tej wysepce zostały 
ustawione trzy drewniane, spięte ze sobą krzyże, przypominające te postawio-
ne 10 lat wcześniej w Gdańsku, w celu upamiętnienia śmierci robotników wal-
czących o wolność. U stóp krzyży londyńskich paliły się świece i  leżały świe-
że kwiaty. Był to wymowny symbol protestu przeciwko dramatycznej sytuacji, 
jaka dotknęła Polaków w Kraju. Krzyże ogrodzone były metalową, niską barier-
ką, na której umieszczono polskie flagi, sztandary, transparenty i plakaty z ha-
słami wolności dla kraju i uwolnienia uwięzionych członków opozycji. Wokół 
krzyży przez całą dobę gromadzili się ludzie. Nie tylko Polacy, których głęboko 
dotykał los własnego Kraju, ale i obcokrajowcy, silnie solidaryzujący się w tam-
tych dniach z narodem polskim. Śpiewano tu pieśni patriotyczne, odprawiano 
modlitwy. Demonstracja z czasem przybrała charakter czuwania modlitewnego 
w intencji wolności ojczyzny. W czuwaniu tym brali udział głównie harcerze: 
trzy drużyny z Londynu i jedna ze Swindon. Obecni byli również ludzie star-
si. Spontanicznie przyłączali się przejeżdżający tamtędy kierowcy. Manifestacja 
trwała nieprzerwanie w dzień i w nocy, przez cały ten czas gromadząc nowych 
przybyszów:

Czuwali więc nasi rodacy z kraju i  czuwali nasi liczni przyjaciele – Anglicy, 
Amerykanie, Nowozelandczycy, Australijczycy, Belgowie i inni. Był także Węgier, 
którego rodzice opuścili swój kraj po rewolucji węgierskiej w 1956 r. […] Na znak 
solidarności z Polakami czuwał także kilka godzin pod krzyżami65.

Czuwający otrzymywali wiele serdeczności. Okoliczni mieszkańcy przyno-
sili zmarzniętym manifestantom gorącą kawę, a pobliska restauracja bezpłatnie 
ofiarowała ciepłe posiłki:

Akcja ta jest wielkim sukcesem Polaków i jej oddźwięk w społeczeństwie bry-
tyjskim jest olbrzymi. Pisało o niej wiele dzienników, a także pokazywana była 
kilkakrotnie w telewizji. Stosunek Brytyjczyków, w tym także policji, do stojących 
na warcie jest wręcz entuzjastyczny66.

64 P. Hęciak, Wśród kwiatów i płonących świec 3 krzyże gdańskie w Londynie, „Tydzień 
Polski”, 9 I 1982, nr 2 (7), s. 8.

65 Tamże.
66 Młódź na warcie przed ambasadą PRL, „Tydzień Polski”, 2 I 1982, nr 1 (6), s. 11.
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Głównym inicjatorem i pomysłodawcą manifestacji był młody Polak – Krzysz-
tof Jaraczewski, wnuk marszałka Józefa Piłsudskiego. Na wieść o zaistniałej sytu-
acji w  Polsce własnoręcznie zmontował trzy krzyże i  zorganizował tę demon-
strację. Do jego inicjatywy przyłączyła się również Polish Solidarity Campaign, 
wspomagając czuwających manifestantów67.

W sylwestrowy wieczór, 31 grudnia o godzinie 23.00 czuwanie pod ambasa-
dą dobiegło końca. Manifestacja została zakończona mszą świętą, odprawioną 
przez księdza Józefa Gulę, proboszcza z polskiej parafii w londyńskiej dzielni-
cy Putney, który kilkanaście dni wcześniej, w pierwszym dniu organizowanej 
manifestacji, dokonywał również poświęcenia trzech krzyży pod ambasadą. 
Na zakończenie warty ks. Gula podziękował uczestnikom za liczne przybycie 
i wezwał do modlitwy za ojczyznę i za tych, którzy zginęli w obronie wolności. 
Krzyże spod ambasady zostały przeniesione do polskiego kościoła pw. św. Jana 
Ewangelisty na Putney, a 1 stycznia 1982 roku o godz. 7 rano ksiądz Gula od-
prawił kolejną mszę świętą w intencji ojczyzny68.

Kamienna wysepka na ulicy przed polską ambasadą stała się wymownym 
symbolem, który wywarł ogromne wrażenie na Polakach w Wielkiej Brytanii, 
a także na innych przechodniach. Wysepka otrzymała miano „Przylądka Do-
brej Nadziei”:

Znalazłam taki „PRZYLĄDEK DOBREJ NADZIEI” – małą wysepkę na Por-
tland Place, przed Polską Ambasadą „okupowaną” przez wspaniałą polską mło-
dzież, która czuwała, pod symbolicznymi Trzema Krzyżami, dniami i  nocami 
od 17 grudnia, a czuwanie swoje zakończyła nocą sylwestrową modłami oświe-
tlonymi świecami nadziei. Ta mała „wysepka” na środku ulicy – dla wielu z nas 
była źródłem pokrzepienia. Wśród Anglików – wzbudzała podziw i szacunek69.

Z pewnością szacunek wzbudzała zwłaszcza wśród starszych Brytyjczyków, 
pamiętających czasy II wojny światowej i rozumiejących wkład polskich żołnie-
rzy w walkę o wolność u boku aliantów: Jeszcze kilka dni po zakończeniu mani-
festacji starsza Angielka zjawiała się codziennie na tej kamiennej wysepce i zapa-
lając świece, modliła się także za nasz kraj70.

Jednym z głównych powodów zakończenia Akcji Trzech Krzyży pod am-
basadą był rodzący się w  głowach jej organizatorów pomysł, jak skuteczniej 

67 P. Hęciak, Wśród kwiatów…
68 Tamże.
69 I. Paczoska, Przylądek Dobrej Nadziei, „Tydzień Polski”, 23 I 1982, nr 4 (19), s. 9.
70 P. Hęciak, Wśród kwiatów…
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pomagać rodakom w  kraju. Skoro ulotki, świeczki i  patriotyczne pieśni pod 
ambasadą nie okazały się na tyle skuteczne, aby zmusić rząd PRL do zmiany 
postawy wobec narodu, postanowiono zacząć przeciwdziałać skutkom rządo-
wych postanowień. Jednym z głównych problemów był brak żywności w Pol-
sce. Ludzie cierpieli brak podstawowych artykułów pierwszej potrzeby. Ogrom-
nym zainteresowaniem objęto zwłaszcza rodziny uwięzionych i internowanych. 
Postanowiono więc zorganizować konstruktywną i  jeszcze skuteczniejszą po-
moc dla Polski, wykorzystując przy tym zaangażowanie i dobrą wolę Polaków 
na emigracji oraz ich brytyjskich przyjaciół. Ogłoszenie w radiu komunikatu 
o proteście sprowadzało tłumy gotowe włączyć się do czuwania pod ambasadą. 
Zgłaszali się ludzie spoza Londynu, całe rodziny, a najbardziej wzruszające były 
telefony od starszych, gotowych do udzielenia pomocy materialnej, lub mło-
dych, już niezbyt płynnie mówiących po polsku, którzy na znak solidarności 
z Krajem konsekwentnie trzymali się języka polskiego71. To duchowe zaanga-
żowanie i ogromne współczucie dla rodaków w Polsce doprowadziło do zakoń-
czenia manifestacji pod ambasadą i mocnego postanowienia organizacji trwal-
szej i bardziej skutecznej pomocy.

Od 1982 roku w  ramach nowo powstałej fundacji charytatywnej Friends 
of Poland zajęto się organizacją pomocy materialnej skierowanej do Polaków 
pokrzywdzonych przez stan wojenny. Głównym celem była pomoc więźniom 
politycznym i internowanym w Polsce oraz ich rodzinom. W pierwszym roku 
działalności fundacja wysłała do Polski dary na kwotę ponad 92 000 funtów. 
Najwięcej zebrano i przekazano do Polski żywności. FOP nawiązała współpra-
cę z Komitetem Prymasowskim z siedzibą w Warszawie, który stał się głównym 
odbiorcą darów materialnych przesyłanych przez fundację72.

Śmiało można stwierdzić, iż emigracyjne inicjatywy charytatywne dla społe-
czeństwa polskiego, w ocenie minionych lat, w pewnym sensie przyczyniły 

się do ulżenia w trudnych sytuacjach zagrożenia bytu, zdrowia, niekiedy życia 
i w jakimś stopniu zmniejszyły silne oddziaływanie systemu komunistycznego 
w  życiu codziennym, pomagając przetrwać represje ekonomiczne narzucane 
przez władze.

71 IPMS Londyn, kol. 680/1, Jak się zaczęło, notatki H. Kościa-Zbirohowskiej.
72 IPMS Londyn, kol. 680, Friends of Poland; por. T. Folga-Naidoo, Działalność chary-

tatywna londyńskiej fundacji Friends of Poland 1982–2009, „Studia Polonijne”, Lublin, 
2011, t. 32, s. 61–78. 
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Na początku lat 80. XX wieku sprawa polska zwróciła uwagę świata swą sy-
tuacją polityczną. Międzynarodowe organizacje charytatywne zaczęły intereso-
wać się losem mieszkańców Polski i w rezultacie gromadzić pomoc materialną 
oraz włączać się w antykomunistyczne kampanie.
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pOliSh iMMigratiOn and the britiSh public eye 
in reSpOnSe tO the pOlitical SituatiOn in pOland 

in the early 1980S
Summary

This article outlines the reaction of the Polish-British public as well as political and gov-
ernmental organizations in the UK to the social situation in Poland at the beginning of 

1980s. It shows the moral help along with charitable aid that had been given to the political 
prisoners and their families during the martial law in the communist Poland. It also briefly 
presents history of Polish emigration in the UK after the World War II, the work of polish 
government in exile and its effort to attract the attention of the western world to the politi-
cal situation in Poland. The moral and material help given by the British society to Poland 
in the time of despair was much needed.

Keywords: emigration, Poles, Polish government in exile, martial law, „Solidarity”, trade 
unions, charity aid, charity organizations, patriotism, philanthropy
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wojciech klas

Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Londyn

Materiały archiwalne dOtyczące punO 
w archiwuM zdziSława jagOdzińSkiegO 

w zaSObie bibliOteki pOlSkiej pOSk 
w lOndynie

Zdzisław Konstanty Jagodziński (ur. 14 stycznia 1927 r. w Białokrynicy koło 
Krzemieńca, zm. 5 marca 2001 r. w Londynie) – historyk, publicysta, bi-

bliotekarz, wieloletni kierownik Biblioteki Polskiej Polskiego Ośrodka Społecz-
no-Kulturalnego w Londynie (BP POSK)1. Był związany z Polskim Uniwersy-

1 Biblioteka Polska POSK w Londynie (dalej: BP POSK), Archiwum Zdzisława Jago-
dzińskiego (dalej: AZJ), 1392/Rkp/Ib, III/2; BP POSK, Archiwum Osobowe Emi-
gracji Polskiej im. B. O. Jeżewskiego (dalej: AOEP), kartoteka: Jagodziński Zdzisław 
Konstanty oraz kopertoteka nr 418: Jagodziński Zdzisław Konstanty (nekrologi, wy-
cinki prasowe oraz materiały wspomnieniowe po jego śmierci); J. Jasnowski, Zdzi-
sław K. Jagodziński, „Rocznik PTPN”, Londyn, 1999/2000 [wyd. 2001], s.  52–53; 
A. Paluchowski, Zdzisław Jagodziński. „Uniesienie prawego serca”, tamże, s.  53–56; 
A. Adamczyk, Pro memoria. Dr Zdzisław Jagodziński (1927–2001), „Piotrkowskie 
Zeszyty Historyczne”, 2001, t. 3, s.  317–318; K. Muszkowski, Zdzisław Jagodziński 
(1927–2001), „Archiwum Emigracji”, 2001, z. 4, s. 269; A. Suchcitz, Dr Zdzisław Ja-
godziński (1927–2001), „Dzieje Najnowsze”, 2001, nr 3, s. 307–309; Z. A. Judycki, T. 
Radzik, Jagodziński Zdzisław Konstanty, hasło w: Encyklopedia polskiej emigracji i Po-
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tetem na Obczyźnie (PUNO) w Londynie przez ponad 40 lat. Bez wątpienia to 
bardzo długi czas jak na jednego człowieka i jedną instytucję, dlatego też niniej-
szy artykuł, dotyczący tych związków i ich archiwalnych świadectw, ma charak-
ter w dużej mierze charakter przyczynkarski.

1. zdziSław jagOdzińSki i jegO rOdzice

Ojcem Zdzisława był Antoni Tadeusz Jagodziński (ur. 26 października 1893 r. 
w Lubaczowie, zm. 21 października 1970 r. w Londynie). Najpierw ukoń-

czył szkołę powszechną w Lubaczowie, następnie zaś gimnazjum w Jarosławiu. 
Po studiach na Wydziale Ekonomiczno-Prawniczym Uniwersytetu Jana Kazi-
mierza we Lwowie ukończył kursy dokształtające dla nauczycieli szkół średnich. 
Od 1913 roku pełnił służbę wojskową w  armii austriackiej. Podczas I wojny 
światowej brał udział w bitwach pod Lublinem i w Karpatach, później przeby-
wał w niewoli rosyjskiej. W latach 1918–1921 pracował jako buchalter kolejo-
wej kooperatywy aprowizacyjnej w Taszkiencie, potem jako kierownik kance-
larii i buchalter Polskiej Fabryki Fajansów w Pacykowie, w Galicji Wschodniej. 
Od 1 października 1922 roku był nauczycielem w Szkole Rolniczo-Leśnej Li-
ceum Krzemienieckiego w Białokrynicy. Wykładał tam język polski, historię, 
rachunkowość i prawoznawstwo. Był także wychowawcą i kierownikiem inter-
natu oraz pracownikiem administracji i kierownikiem archiwum Liceum Krze-
mienieckiego. W 1939 roku brał udział w walkach pod Włodzimierzem Wo-
łyńskim. W marcu 1940 roku został aresztowany i zesłany do ZSRR. Po tzw. 

lonii, red. K. Dopierała, t. 2: F–K, Toruń, 2003, s. 270–271; A. Paluchowski, Uniesie-
nie prawego serca, „Biesiada Krzemieniecka”, 2003, z. 4: Tadeusz Czacki i jego dzieło, 
s. 11–13; B. Jankowski, Wspomnienia o dr Zdzisławie Jagodzińskim, tamże, s. 133–
134; M. Szczerbiński, E. Walewander, Zdzisław Konstanty Jagodziński (1927–2001). 
Życie i dzieło, w: Historia i bibliologia. Księga dedykowana pamięci doktora Zdzisła-
wa Konstantego Jagodzińskiego (1927–2001), red. J. Faryś, M. Szczerbiński, Gorzów 
Wielkopolski, 2005, s. 9–20; A. Walczak-Niewiadomska, Jagodziński Zdzisław Kon-
stanty, hasło w: Słownik pracowników książki polskiej. Suplement 3, red. H. Tadeu-
siewicz, Warszawa – Łódź, 2010, s. 115–116; A. Paluchowski, Zdzisław Jagodziński 
(1927–2001) – uniesienie prawego serca, w: Kustosze księgozbiorów polskich za grani-
cą, red. H. Łaskarzewska, Warszawa, 2013, s. [122]–131; Zdzisław Jagodziński, jakim 
Go pamiętamy…, oprac. J. Szmidt, Z. Wałaszewski, Londyn, 2003, s. 75. W końcu 
listopada 2018 r. w Sejmie RP odbędzie się konferencja naukowa, podczas której au-
tor przedstawi biogram Jagodzińskiego. Tekst ukaże się w Wydawnictwie Sejmowym 
jako publikacja pokonferencyjna (tytuł roboczy: Leksykon Polonii).
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amnestii na mocy układu Sikorski-Majski został oficerem gospodarczym Szta-
bu Armii Polskiej na Wschodzie oraz delegatem Ministerstwa Wyznań Religij-
nych i Oświecenia Publicznego w jednostce wojskowej na Środkowym Wscho-
dzie, potem w Wydziale Oświaty 2. Korpusu we Włoszech. Wraz z 2. Korpusem 
przyjechał do Wielkiej Brytanii2.

Matką Zdzisława była Antonina Jagodzińska z domu Poleszczuk (ur. 13 czerw-
ca 1899 r. w Batumi, zm. 16 listopada 1985 r. w Londynie). Urodzona na Kau-
kazie, wychowywała się w  Niemirowie na  Podolu. Po przewrocie bolszewic-
kim uszła stamtąd z wojskiem polskim w 1920 roku. W okresie dwudziestolecia 
międzywojennego była nauczycielką, a potem archiwistką w Liceum Krzemie-
nieckim. Do ZSRR została wywieziona z  synem Zdzisławem, skąd po  ukła-
dzie Sikorski-Majski przedostała się na  Bliski Wschód. Pracowała w  polskiej 
YMCA, przydzielona do  War Relief Service – National Catholic Conference 
(Amerykańskiej Służby Pomocy Polakom) przy 2. Korpusie Polskich Sił Zbroj-
nych. 22 stycznia 1947 roku przybyła do Wielkiej Brytanii3.

Zdzisław Konstanty Jagodziński tuż przed wybuchem II wojny światowej 
uczęszczał na zajęcia w Szkole Ćwiczeń Liceum Krzemienieckiego. 13 kwietnia 
1940 roku został wywieziony do ZSRR. Po dwóch latach udało mu się przedo-
stać do Armii Polskiej na Wschodzie, gdzie w okresie 1943–1947 kontynuował 
naukę w  Junackiej Szkole Kadetów na  Środkowym Wschodzie4. Do Zjedno-

2 BP POSK, AZJ, 1392/III/2, Certified Copy of An Entry QBDX 103964, entry no 34; 
BP POSK, AOEP. Por. Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, semi-
narjów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych i władz szkolnych, red. Z. 
Zagórowski, Lwów – Warszawa, 1924, s. 419 (w dziale szkół agrotechnicznych – Bia-
łokrynica, szkoła nosząca wówczas nazwę Państwowej Średniej Szkoły Rolniczej jako 
część składowa Liceum Krzemienieckiego); W. Żółkiewski, Zespół pedagogiczny szkół 
kuratorium Liceum Krzemienieckiego w latach 1920–1939, „Biesiada Krzemieniecka”, 
1998, z. 3: Liceum Krzemienieckie 1920–1939, s. 106; A. Jagodziński, Szkoła białokry-
nicka, tamże, s. 67–71; tenże, Wykaz nauczycieli i urzędników Państwowej Średniej 
Szkoły Rolniczej (Rolniczo-Leśnej) w Białokrynicy wchodzącej w skład Liceum Krze-
mienieckiego, tamże, s. 118–123; A. Jagodziński, Początki okupacji sowieckiej w Krze-
mieńcu, w: Bronisława Goliszewskiego pamiętnik znaleziony na  strychu. Od Krze-
mieńca przez Londyn do Sopotu 1939–1950–1978, red. i oprac. P. J. Wojtacka, Londyn 
– Lublin, 2014, s. [23]–39.

3 BP POSK, AZJ, 1392/Rkp/Ib; tamże, AOEP, kartoteka: Jagodzińska, Antonina.
4 BP POSK, AZJ, 1392/Rps/II/1, Mat[eriały] autobiograficzne, Życiorys, k.1; 1392/Rps/

III/1, Materiały uniwersyteckie, świadectwo dojrzałości z 4 czerwca 1947 r.; Z. Jago-
dziński, Wolność moim żywiołem, rozm. P. Kądziela, „Więź”, 1994, nr 9 (431), s. 136.
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czonego Królestwa przybył w  1947 roku. Studiował w  The National Univer-
sity of Ireland (University College Galway), uzyskując tam w 1951 roku tytuł 
magistra5. Pracę znalazł w National Savings Bank, więc ustabilizowany ekono-
micznie w Wielkiej Brytanii mógł uczęszczać na zajęcia Polskiego Uniwersy-
tetu na Obczyźnie. Ukończył najpierw studia magisterskie (1956–1960) (pra-
ca pt. „Anglia wobec sprawy polskiej w okresie powstania poznańskiego 1848 
r.”, 1963), a w 1972 roku obronił na PUNO doktorat pt. „Anglia wobec sprawy 
polskiej w okresie Wiosny Ludów 1848–1849”6. W BP POSK pracował jako za-
stępca kierownika od 1970 roku, zaś od 1973 jako kierownik – aż do śmierci 5 
marca 2001 roku7.

2. Materiały dOtyczące punO 
w archiwuM zdziSława jagOdzińSkiegO

Zdzisław Jagodziński przekazał BP POSK większość swojego majątku, w tym 
swoje archiwum. Porządkowaniem oraz przewożeniem archiwum i księgo-

zbioru do Biblioteki zajęli się jej pracownicy w kwietniu 2001 roku8.
Archiwum Jagodzińskiego otrzymało numer rękopisu 1392 (oznaczenie bi-

blioteczne jako odpowiednik zespołu archiwalnego w  typowych archiwach), 
a następnie zostało uporządkowane według działów: I. Materiały biograficzne; 
II. Pamiętniki i  materiały autobiograficzne oraz bibliografia; III. Dokumenty 
osobiste; IV. Twórczość; V. Notatki szkolne i akademickie oraz materiały warsz-
tatowe; VI. Korespondencja; VII. Listy; VIII. Materiały do działalności – orga-
nizacje, instytucje, zjazdy; IX. Materiały różne9.

Materiały dotyczące PUNO oraz ludzi związanych z  uczelnią znajdują się 
w kilku działach, najważniejsze z nich – w materiałach biograficznych (szcze-
gólnie w podserii, na którą składają się fotografie) oraz w korespondencji.

W dziale materiałów biograficznych (I.3) znajdują się fotografie związane 
z PUNO. Na mało wyraźnych, czarno-białych zdjęciach o numerach 555–557 wi-

5 BP POSK, AZJ, 1392/Rkp/III/1a, dyplom.
6 Z. Jagodziński, Wolność…, s. 136–137; Z. A. Judycki, T. Radzik, Jagodziński Zdzisław 

Konstanty…, s. 270.
7 J. Szmidt, Sprawozdanie z działalności Biblioteki Polskiej POSK, „Wiadomości P.O.S.K.”, 

2002, nr 50, s. 30, 34.
8 Tamże, s. 30; BP POSK, AZJ, 1392/Rkp/III/2, Dokumenty.
9 Szczegóły w  spisie zawartości: 1392/Rps. Archiwum dr. Zdzisława Jagodzińskiego 

(nlb. [24] kart). W dziale I znajdują się fotografie (I. 3), do których jest osobny spis 
zawartości: Zdzisław Jagodziński. Fotografie. 1392/Rps (nlb. [72] kart).
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dać Jagodzińskiego wraz prof. Wiesławem Strzałkowskim, Ireną Bączkowską oraz 
studentami filozofii przed budynkiem PUNO w roku 1961. Wtedy to londyńska 
uczelnia mieściła się przy ulicy Princes Gardens 9, w dzielnicy South Kensington10.

Fotografie o numerach 647–695 przedstawiają uroczystość wręczenia dyplo-
mów magisterskich na PUNO, która odbyła się 31 maja 1963 roku. Akademicy 
na czarno-białych zdjęciach to: rektor PUNO prof. Cezaria Anna Baudouin de 
Courtenay Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowa, dziekan Wydziału Humanistycznego 
prof. dr Tadeusz Sulimirski, kierownik Katedry Historii Nowożytnej gen. prof. 
Marian Kukiel, prof. Janina Heydzianka-Pilatowa, prawdopodobnie też Zofia 
Hołub-Pacewiczowa oraz dr Piotr Wójtowicz. Pozostałe osoby na  tej uroczy-
stości to: Irena Bączkowska, Leon Dydymski, Roman Grausberg, Ludmiła Hof-
man, Zdzisław Jagodziński, Paweł Kęska, Antonina Kowalowa, Lucjan Maik, 
Alicja Moskalowa, Beata Obertyńska, Jan Ostrowski-Naumoff, Jadwiga Otwi-
nowska, płk Kazimierz Ryziński, Hanna Katarzyna Smoleńska, a także chłopiec 
Ganther – być może to Ryszard Antoni, syn Krystyny Ganther, która otrzymała 
wówczas dyplom magistra PUNO. Mógł odebrać dyplom w jej imieniu, skoro 
na fotografii podaje mu rękę prof. Sulimirski11. Dydymski, Hofman, Otwinow-
ska i Ostrowski-Naumoff także otrzymali wtedy dyplomy12. Zdjęcia od numeru 
691 przedstawiają dr. Wójtowicza, Moskalową z Grausbergiem, Jagodzińskim, 
Kęską oraz Maikiem przed budynkiem PUNO i potem gdzieś w drodze.

10 Zdzisław Jagodziński. Fotografie. 1392/Rps, poz. 555–557; BP POSK, AZJ, 1392/
Rkp/I/3, fot. 555–557.

11 Zdzisław Jagodziński. Fotografie. 1392/Rps, poz. 647–695. Z. A. Judycki, Polski Uni-
wersytet na  Obczyźnie w  Londynie. Słownik biograficzny pracowników naukowych, 
Londyn, 2008, s. 14, 43–45, 62–63, 88–89. Zob. Archiwum PUNO w Londynie [da-
lej: APUNO], Akta studentów. W opisie zdjęcia jest S. Grausberg, natomiast w aktach 
PUNO tylko jedno nazwisko z imieniem Roman. Ludwik Maik uzyskał tytuł magi-
stra filozofii na podstawie pracy pt. „Rząd Narodowy 1877” – dyplom z 25 listopada 
1972 r., zob. tamże, nr 163.

12 APUNO, Akta studentów, nr 30, dyplom. Dydymski otrzymał tytuł magistra filozofii 
na podstawie pracy pt. „Procesy przemian w systemie fonologicznym dzieci polskich 
w Londynie”, tamże, nr 105; Ganther z kolei za pracę „Funkcja składni w ukształto-
waniu rytmicznym utworu (na materiale »Ballada o chorym księżycu« Beaty Obe-
rtyńskiej)”, tamże, nr 77; Hofman za „Słownikowe zestawienie niektórych wyrazów 
polskich i rosyjskich o jednakowej formacji a odmiennym lub wspólnym znaczeniu 
w dobie współczesnej”, tamże, nr 117; Otwinowska za „Zakłócenia w języku dzieci 
polskich emigrantów w Londynie”, tamże, nr 141; Jan Ostrowski-Naumoff zaś za roz-
prawę pt. „Narzędzie i kultura”, tamże, nr 141.
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Obrona pracy doktorskiej Zdzisława Jagodzińskiego na  PUNO odbyła się 
w 1972 roku w Ognisku Polskim, też na Princes Gardens, ale pod numerem 
55. Czarno-białe zdjęcia o numerach 1411–1413 przedstawiają prof. Strzałkow-
skiego, Annę Czerniawską, Antoninę Jagodzińską z  synem Zdzisławem, Jana 
Janusa Krasnodębskiego, Ludwika i Marię Maików oraz Zofię Żuk13.

Przyjaźń Zdzisława Jagodzińskiego z  Alicją Moskalową, późniejszą dzie-
kan Wydziału Humanistycznego PUNO, ilustrują zdjęcia: podczas wizyty w BP 
POSK w 1978 roku (kolorowa fotografia autorstwa Jagodzińskiego, nr 2020) 
i z mężem Alicji w 1980 (kol. fot. nr 2383)14.

Wszechnica, znajdująca się w tym czasie już w POSK-u, występuje w 1979 
roku na kolorowych zdjęciach o numerach 2162–2164. Uwiecznieni na nich 
zostali: Jan Janus Krasnodębski, Moskalowa, Bożena, Jacek i Wiesław Strzał-
kowscy, prof. Sulimirski i Stefan Zygmunt Józef Pietraszewski15. Trudno ocenić, 
czy miejscem tego wydarzenia jest Sala Seledynowa (IV p.), czy Sala Malinowa 
(II p.), czy też restauracja (I p.).

Kolorowa fotografia (fot. 2462) z października 1981 roku autorstwa Zdzi-
sława Wałaszewskiego, późniejszego profesora PUNO, przedstawia inaugura-
cję nowego roku akademickiego z udziałem Jagodzińskiego i Józefa Płoskiego16.

W dziale dokumentów osobistych (III) znajdują się dyplomy Jagodzińskiego, 
wystawione przez PUNO: magistra filozofii oraz dyplom doktorski. Pierwszy z nich 
jest datowany na 8 maja 1963 roku17, znajdują się na nim podpisy: rektor Baudouin 
de Courtenay Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowej, dziekana Sulimirskiego i przewod-
niczącego Komisji Egzaminacyjnej Kukiela. Drugi dyplom PUNO został wydany 
8 listopada 1972 roku z podpisami rektora – wówczas już Sulimirskiego, dziekana 
Wydziału Humanistycznego Aleksandra Bluma oraz promotora – Kukiela18.

13 Zdzisław Jagodziński. Fotografie. 1392/Rps [spis], poz. 1411–1413; Z. A. Judycki, Pol-
ski Uniwersytet na Obczyźnie…, s. 87.

14 Zdzisław Jagodziński. Fotografie. 1392/Rps [spis], poz. 2020, 2383; Z. A. Judycki, Pol-
ski Uniwersytet na Obczyźnie…, s. 74–75.

15 Zdzisław Jagodziński. Fotografie. 1392/Rps [spis], poz. 2162–2164; Z. A. Judycki, Pol-
ski Uniwersytet na Obczyźnie…, s. 74–75, 87–89.

16 Zdzisław Jagodziński. Fotografie. 1392/Rps [spis], poz. 2462; Z. A. Judycki, Polski 
Uniwersytet na Obczyźnie…, s. 74.

17 BP POSK, AZJ, 1392/Rkp/III/1a, dyplom magistra filozofii. Odpis dyplomu znajduje 
się w APUNO, seria 21: Teczki studentów, teczka stud. 90–105, akta studenta nr 104.

18 BP POSK, AZJ, 1392/Rkp/III/1a, dyplom PUNO; APUNO, seria 21: Teczki studen-
tów, teczka stud. 90–105, akta studenta nr 104.
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Nadto dział listów z  archiwum Jagodzińskiego (VII) obejmuje korespon-
dencję z osobami związanymi z PUNO. Są to zarówno listy pisane w sprawach 
uczelni, jak i korespondencja prywatna. Listy Wojciecha Falkowskiego, rektora 
PUNO, to trzy kartki świąteczne19. Wśród korespondencji Józefa Jasnowskiego 
z Jagodzińskim znajdują się listy w sprawie laudacji, którą kierownik BP POSK 
wygłosił na cześć Jasnowskiego w 1991 roku z okazji przyznania mu doktoratu 
honoris causa PUNO20.

Siedem listów Jędrzejewiczowej do Jagodzińskiego z  lat 1959–1966, a  tak-
że odpowiedź Jagodzińskiego z 1966 roku, poruszają przede wszystkim sprawy 
publikacji artykułów Kochanego Pana Magistra (lub Drogiego). Obejmują także 
zaproszenia na różne wydarzenia oraz kartki świąteczne, w tym jedną (17 grud-
nia 1963 roku) z wycinkiem prasowym dotyczącym dyplomów PUNO nada-
nych w ciągu ostatniego roku akademickiego 1961/196221.

Korespondencja ze  Zbigniewem Judyckim dotyczy z  kolei publikacji bio-
gramu Jagodzińskiego w „Kwartalniku Biograficznym Polonii”. Judycki zapo-
wiadał w  innej publikacji jego wersję rozszerzoną. Informował także w  liście 
(Paryż, 26 lipca 1994 roku), że przystąpiliśmy do przygotowywania wersji angiel-
skiej (przekazali nam fundusz przez PUNO), w której musi być Pana biogram! 
Znajduje się tam także kilka kartek i odpowiedzi listowne Judyckiemu. Na jego 
prośbę o kilka fotografii do publikacji, Jagodziński odpisał ([Londyn], 30 sierp-
nia 1994 roku), że posiada zdjęcie portretowe Jędrzejewiczowej, rektor PUNO. 
W kolejnym z nich ([Londyn], 28 marca 1995 roku) Jagodziński pisze, że 
[u]kazał się komunikat czy coś w tym rodzaju o Zakładzie Biografistyki [Polonij-
nej] na PUNO z Panem jako dyr[ektorem] – odbitkę załączam22.

Korespondencja Jagodzińskiego z gen. Kukielem, jego uniwersyteckim mi-
strzem, dotyczy w większości artykułów Jagodzińskiego, choć przewijają się 

19 BP POSK, AZJ, 1392/Rkp/VI/1d, Wojciecha Falkowski. Dwie datowane na  1994 
i 1997 r.

20 BP POSK, AZJ, 1392/Rkp/VI/1g, Józef Jasnowski. Większość z 1999 r.
21 BP POSK, AZJ, 1392/Rkp/VI/1g, Cezaria Jędrzejewiczowa, wycinek [inc.:] W ciągu 

ub. roku… z „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza”, 30 XI 1962, nr 286, s. 3.
22 BP POSK, AZJ, 1392/Rkp/VI/1g, Zbigniew Judycki, korespondencja z lat 1990, 1994–

1996. Mowa o artykule Alicji Moskalowej, Z życia Polskiego Uniwersytetu na Obczyź-
nie, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, „Tydzień Polski”, 25 III 1995, nr 17 (72), 
s. 13. Biogramy ukazały się w: „Polacy w Świecie”, 1995, z. 6, s. 19–21; A. i Z. Judyccy, 
Polonia. Słownik biograficzny, Warszawa, 2000, s. 114; A. & Z. Judycki, Poles in Great 
Britain, London – Paris, 1995, s. 31–33.
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w niej różne nazwiska, m.in. Józefa Bujnowskiego (w kontekście Polskiego To-
warzystwa Historycznego w Wielkiej Brytanii), prof. Oskara Haleckiego, Marii 
Danilewiczowej, ks. Waleriana Meysztowicza czy Tadusza Sulimirskiego. W ar-
chiwum znajduje się również kopia listu Sulimirskiego do gen. Kukiela w spra-
wie przyszłego doktoratu Jagodzińskiego ([Londyn], 18 września 1970 roku)23. 
Oryginał listu znalazł się wśród korespondencji Jagodzińskiego pod literą S24.

Od Moskalowej są tylko dwie kartki – pierwsza, gratulacyjna w związ-
ku z otrzymaniem przez Jagodzińskiego nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka 
w 1995 roku, oraz druga, dotycząca zebrania zarządu Związku Pisarzy Polskich 
na Obczyźnie. Nie ma tutaj żadnych spraw uniwersyteckich, ale oboje uczestni-
cy korespondencji byli związani z PUNO25.

Spośród czterech listów od Mieczysława Paszkiewicza na wzmiankę zasłu-
guje tu jeden (Londyn, 12 lutego 1966 roku), w którym zwraca się do Jagodziń-
skiego w sprawie jego badań nad przyszłą pracą doktorską na PUNO26.

Postacią niezwykle ważną dla PUNO był Andrzej Żaki, który w liście do Ja-
godzińskiego (Zurych, 25 grudnia 1977 roku) przedstawiał powstanie (tydzień 
temu) szwajcarskiego oddziału Towarzystwa Przyjaciół PUNO (TP PUNO). 
Postawiło sobie ono za cel rozszerzenie działalności uczelni dzięki funduszom 
zbieranym we wszystkich krajach osiedlenia Polaków. Żaki sondował zapotrze-
bowanie Polaków na  studia oraz proponował Jagodzińskiemu zorganizowa-
nie i  poprowadzenie Studium Archiwistyki i  Bibliotekoznawstwa lub same-
go bibliotekoznawstwa. Kształcenie miałoby zakończyć się uzyskaniem przez 
studentów tytułu licencjata lub dyplomowanego archiwisty i  bibliotekarza. 
Oddział brytyjski TP PUNO widział przede wszystkim jako swego rodzaju ad-
ministrację dla studentów, która wynajdywałaby im tanie kwatery. Jagodziń-
skiego zachęcał do tego pomysłu nie tylko propozycją prowadzenia wykładów, 
ale i kierowaniem studentów na staże do BP POSK. W związku z brakiem od-
powiedzi Jagodzińskiego na propozycję, Żaki przesłał (Zurych, 1 lutego 1978 
roku) kopię poprzedniego listu jako załącznik do  listu przewodniego, w któ-
rym pytał, czy Jagodzińskiego czymkolwiek uraził. Pisał: [B]łagam o znak ży-

23 BP POSK, AZJ, 1392/Rkp/VI/1h, gen. Marian Kukiel, korespondencja z  lat 1965–
1972.

24 BP POSK, AZJ, 1392/Rkp/VI/1r, Tadeusz Sulimirski.
25 BP POSK, AZJ, 1392/Rkp/VI/1k, Alicja Moskalowa, korespondencja z 1995 i 1999 r.
26 BP POSK, AZJ, 1392/Rkp/VI/1m, Henryk Paszkiewicz, korespondencja z lat 1966, 

1975, 1977–1978.
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cia i reakcję na moje sugestie! Żaki otrzymał wkrótce odpowiedź Jagodzińskiego 
([Londyn], 11 lutego 1978 roku)., w której ten przeprosił za zwłokę w korespon-
dencji spowodowaną przetrzymaniem listu przez pocztę, zapracowaniem zwią-
zanym z niedawną przeprowadzką BP POSK do nowego gmachu (z dzielnicy 
South Kensington do dzielnicy Hammersmith) oraz bieżącymi sprawami. Gra-
tulował Żakiemu pomysłu, pisząc:

Widzę nie tylko najszczersze chęci dopomożenia PUNO i  postawienia go 
na  nogi pod każdym względem, ale i  konkretne, energiczne kroki poczynione 
w tym kierunku. Także i sugestia utworzenia Studium Archiwistyki i Biblioteko-
znawstwa przy PUNO jest dowodem nowego spojrzenia na prace PUNO i chęci 
rozruszania go przy pomocy świeżych koncepcji. Pomysł sam jest bardzo pocią-
gający i ciekawy, jakkolwiek mam pewne wątpliwości[,] czy na tutejszym terenie 
przyciągnąłby studiujących, bo dyplom nasz nie dawałby im praktycznie możli-
wości zatrudnienia w bibliotekach brytyjskich, do tego bowiem wymagane są stu-
dia i dyplomy brytyjskie, mają tu zresztą szkoły bibliotekarskie.

Jagodziński ponadto grzecznie odmówił Żakiemu, wymawiając się brakiem 
czasu: [C]zynię to z przykrością, bo wiem jakimi intencjami Pan się kierował i że 
na pewno byłby z tego w sumie pożytek dla PUNO. W dalszej części listu zapro-
ponował na kierownika studium prof. Jasnowskiego lub znalezienie kogoś od-
powiedniejszego do realizacji tego zadania. Żaki w kartce ze Szwajcarii ([Zu-
rych], 21 lutego 1978 roku) pisał:

[R]adbym spotkać się z Panem i ustnie wyjaśnić szereg spraw, głównie PUNO, 
które mnie dręczą. […] Otrzymałem wiadomość, że powstało Tow[arzystwo] 
Przyjaciół PUNO w Londynie pod przewodem płk. S. Szkody27. Oby nastąpiła 
jakaś rzeczywista poprawa, bo inaczej lepiej pomyśleć o innej formie (i lokaliza-
cji) działania.

Cztery lata później znów poruszał sprawę uniwersytetu (Zurich, 27 kwiet-
nia 1982 roku), proponując wymianę biblioteczną PUNO z wkładem własnym 
100 egzemplarzy na początek. Nie było zbyt jasne, o  jaką wymianę chodzi – 
czy z Anglią, czy z Krajem, więc Jagodziński zapytał go o to w liście zwrotnym 
([Londyn], 29 kwietnia 1984 roku). Żaki przepraszał także (Zurich, 6 listopa-

27 Pułkownik związany z PUNO to Władysław Edward Szkoda (1922–2008). Inicjał S. 
to zwykła literówka w liście, bowiem prezesem oddziału londyńskiego był właśnie 
Władysław Edward; Ż. Steffek, „Universitas” – zuryski kwartalnik Towarzystwa Przy-
jaciół PUNO w latach 1980–2001, Pruszcz Gdański, 2018, s. 294–295.
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da 1984 roku) za przesłanie niewyszlifowanego tekstu o Sulimirskim. W jednym 
z późniejszych listów (Zurych, 15 października 1989 roku) przedstawiał z kolei 
sprawę periodyku pt. „Universitas”, wydawanego przez TP PUNO:

Zbliża się jubileusz 50-lecia PUNO. Radbym w drugiej połowie listopada wy-
dać ostatni tegoroczny zeszyt UNIVERSITAS poświęcony temu wydarzeniu. Był-
bym naprawdę bardzo Panu wdzięczny, gdyby zechciał Pan napisać niewiel-
ki artykulik o prof. Haleckim i gen. Kukielu ze szczególnym uwzględnieniem ich 
związku z PUNO (Halecki wszak jeszcze w Paryżu obrany został rektorem Po-
l[skiego] Uniw[ersytetu] Zagranicą, a potem otrzymał tę godność na ziemi bry-
tyjskiej).

Z kolei kartką (Zurych, 18 grudnia 1989 roku) dziękował Jagodzińskie-
mu za artykuł o gen. Kukielu do redagowanego przez siebie numeru tego pi-
sma. W odpowiedzi ([Londyn], 28 grudnia 1989 roku) Jagodziński dopomi-
nał się o brakujące numery periodyku dla BP POSK i był niezadowolony, że 
na PUNO rozdawali [„Universitas”] na prawo i lewo, a o Bibliotece zapomnie-
li. Kilka lat później profesor ze Szwajcarii pisał (Zurych, grudzień 1998 roku) 
o uczelni tak: Cieszę się, że wreszcie nasze ospałe PUNO odrabia niektóre zale-
głości28. Sprawy PUNO obu panom leżały na sercu. Nie zawsze jednak mogli 
zaangażować się w jej sprawy tak, jakby chcieli. Kiedy Żaki wyraził swą opi-
nię o budzeniu się uniwersytetu z „ospałości”, Jagodziński wykładał tu regu-
larnie od kilku lat. W końcu otrzymał tam stanowisko profesora wizytującego 
(10 czerwca 1998 roku)29.

3. pOdSuMOwanie

W archiwum Jagodzińskiego znajdują się materiały do historii uczelni – li-
sty, w których mowa o sprawach PUNO, jak i fotografie, które przedsta-

wiają nie tylko pomieszczenia wszechnicy, lecz również uroczystości akademic-

28 BP POSK, AZJ, 1392/Rkp/VI/1w, Andrzej Żaki, korespondencja z lat 1977–1998. O 
idei Kruszewskiego dotyczącej TP PUNO, jej szwajcarskiej realizacji i pomyśle stu-
dium zob. Ż. Steffek, „Universitas” – zuryski kwartalnik…, s. 133–140. Pierwsze spra-
wozdanie z działalności towarzystwa objęło okres 19 grudnia 1977 – 11 marca 1979 
r., więc za datę powstania TP PUNO przyjmuje się właśnie 19 grudnia 1977 (s. 139). 
O liście dotyczącego studium wysłanym do BP POSK informował Kruszewskiego li-
stem z 27 grudnia 1977 r. (s. 139, przyp. 21).

29 BP POSK, AZJ, 1392/Rkp/III/2, list M. Paszkiewicza do Zdzisława Jagodzińskiego, 10 
czerwca 1998 r.
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kie, spotkania towarzyskie oraz samych akademików. Korespondencja porusza 
sprawy PUNO mniej lub bardziej szczegółowo, w zależności od korespondenta. 
Na pewno materiały byłego kierownika londyńskiej książnicy przechowywane 
w jej zbiorach są cennym źródłem do poznania dziejów PUNO.
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Summary

The first part of the article presents a short biography of Zdzisław Jagodziński. The sec-
ond part briefly describes his archive in Polish Library POSK in London. Further, it 

presents archival materials concerning PUNO stored in the abovementioned library and 
quotes sources confirming Jagodziński’s relations to PUNO and scholars.
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StreS akulturacyjny pOlSkich kObiet 
w związkach wielOkulturOwych 
MieSzkających w wielkiej brytanii

1. wStęp

Współczesny świat daje ludziom nieograniczone możliwości w przemiesz-
czaniu się, a także w podejmowaniu decyzji dotyczących m.in. tworze-

nia związków wielokulturowych oraz możliwości wyboru miejsca zamieszka-
nia, kultury, języka czy religii. Człowiek jako istota kreatywna bierze udział 
we wspólnym tworzeniu danej kultury, co powoduje wśród emigrantów wiele 
różnorodnych trudności oraz wymaga pewnych rozwiązań. Problemy dotyczą 
różnych sfer życia człowieka na  emigracji. Pokonywanie ich wspólnymi siła-
mi korzystnie wpływa na osiąganie wyższego poziomu zarówno jednostki, jak 
i grupy.

Na jakość kontaktów międzykulturowych ma wpływ obecność każdego, kto 
w nich uczestniczy, oraz wzajemne poznawanie, zrozumienie, zaangażowanie, 
a przede wszystkim zaakceptowanie poczucia wzajemnej zależności i wspólne-
go losu. Związki wielokulturowe stanowią pewnego rodzaju międzykulturowy 
mikroświat, w którym w oparciu o proces wyrównywania różnic kulturowych 
dochodzi do wzajemnego przenikania się elementów kultur, co uruchamia pro-
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ces dążenia do kulturowego ujednolicenia jego członków1. Konfrontacja z nową 
rzeczywistością może być zarówno przeżyciem bardzo pozytywnym i kształcą-
cym, które uczy przede wszystkim tolerancji, jak również skrajnie negatywnym, 
powodującym stres i szok kulturowy. Istotne jest w tym wszystkim wzajemne 
zbliżenie, któremu sprzyjają różnorodne strategie adaptacyjne stosowane przez 
partnerów. Akulturacja wymaga również zaangażowania i wysiłku zaradczego 
na poziomie zawodowym, psychologicznym, jak i fizjologicznym.

Codzienne życie pełne jest różnorodnych sytuacji stresowych. W momen-
cie, kiedy nie potrafimy efektywnie sobie z nimi poradzić, wówczas mogą sta-
wać się groźne dla naszego zdrowia i jakości życia. Dlatego tak istotna jest wie-
dza na temat tego, czym jest stres, kiedy jest dla nas szkodliwy oraz jak sobie 
z nim radzić w codziennym życiu.

2. StreS w literaturze przedMiOtu

Sytuacje stresowe są nieodłącznym atrybutem życia człowieka, a współcze-
śnie pojęcie „stres” na  stałe zagościło w  języku potocznym. W literaturze 

przedmiotu środowisko naukowe mimo powszechności tego zjawiska nie wy-
pracowało do  tej pory jednolitej definicji. Zagadnienie stresu jest obszarem 
wspólnych zainteresowań wielu badaczy z  dziedziny psychologii, medycyny 
i socjologii. Jako prekursora problematyki stresu wskazuje się na francuskiego 
fizjologa Claude’a Bernarda, który wyraził pogląd, że w organizmie istnieją me-
chanizmy obronne, których współdziałanie umożliwia mu zwalczanie zagro-
żeń, dzięki czemu utrzymuje się on przy życiu2.

Po raz pierwszy definicja stresu została wprowadzona do literatury nauko-
wej w latach 50. XX wieku przez Hansa Selyego, który terminem „stres” określił 
nieswoistą reakcję organizmu na wszelkie stawiane mu wymagania3.

3. StreS akulturacyjny

Stres akulturacyjny, który zależny jest od subiektywnej oceny sytuacji, w więk-
szości przypadków mobilizuje cudzoziemców do tego by podjęli jakikolwiek 

wysiłek w celu poradzenia sobie w nowych warunkach dotyczących odzyskania 
równowagi między wymaganiami otoczenia, a własnymi możliwościami oraz 

1 T. Paleczny, Interpersonalne stosunki międzykulturowe, Kraków, 2007, s. 42.
2 M. Waszkowska, A. Potocka, P. Wojtaszczyk, Miejsce pracy na miarę oczekiwań, Łódź, 

2010, s. 11.
3 R. J. Gerring, P. G. Zimbardo, Psychologia i życie, Warszawa, 2006, s. 402–403.
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poprawy stanu emocjonalnego. W takim podejściu osoba traktuje stresor jak 
wyzwanie i dąży do poszukiwania informacji oraz rozwiązań. Wyzwala to wów-
czas motywację w kierunku zbliżenia się do napotkanej trudności i chęci zmie-
rzenia się z nią w sposób konstruktywny. Natomiast osoba, która jest owład-
nięta lękiem, spostrzega stresor jako zagrożenie i  bezpośrednia konfrontacja 
z nim może być dla niej zbyt trudna4. Problem stresu akulturacyjnego pojawia 
się w sytuacji zmiany miejsca pobytu. Wywołują go czynniki zewnętrzne, zwią-
zane z realiami nowego kraju pobytu. Jest zatem doświadczaniem przez emi-
granta różnorodnych trudności na pograniczu własnej i obcej kultury w posta-
ci wewnętrznego napięcia i dyskomfortu, który wynika z dysproporcji między 
wymaganiami nowej sytuacji kulturowej a jego kompetencjami adaptacyjnymi.

4. MetOdOlOgia badań

Problemy i cele badawcze

Celem prezentowanego badania było opisanie sytuacji kobiet polskich 
w związkach wielokulturowych w aspekcie stresu akulturacyjnego, które 

żyją w Wielkiej Brytanii. Funkcjonują one często w sytuacji konieczności ra-
dzenia sobie zarówno z problemami dotyczącymi związku, jak i samą akultura-
cją. Jak kobiety polskie postrzegają swoje kontakty społeczne? Jak wygląda ich 
kulturowa adaptacja w nowym kraju? Jakie mają postawy i oczekiwania związa-
ne z nową kulturą? Czy czują się dyskryminowane? Jak wygląda ich samoocena 
i życiowa satysfakcja? Czy odczuwają problemy psychologiczne? Celem niniej-
szego badania była próba odnalezienia tych elementów, które wywołują stres 
akulturacyjny kobiet polskich w związkach wielokulturowych.

Badanie, w  odniesieniu do  zagadnień opisanych powyżej, miało więc od-
powiedzieć na  szczegółowe pytania badawcze. Czy stres akulturacyjny wpły-
wa na  związki wielokulturowe Polek mieszkających w  Wielkiej Brytanii? W 
jaki sposób stres akulturacyjny kobiet polskich wpływa na funkcjonowanie ich 
związków wielokulturowych?

Narzędzie badawcze

Do badania wykorzystano kwestionariusz MIRIPS opracowany przez Joh-
na Berry’ego. Odnosząc się do  problemu badawczego, skoncentrowano 

4 I. Heszen-Niejodek, Teoria stresu psychologicznego i radzenia sobie, w: Psychologia. 
Podręcznik akademicki, red. J. Strelau, Gdańsk, 2007, t. 3, s. 491.
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się na trzech grupach. Pierwsza z nich zawierała zmienne socjodemograficzne: 
wiek, płeć, wykształcenie, religię, status społeczno-ekonomiczny, grupę etnicz-
ną, stan cywilny, miejsce urodzenia, język. Druga grupa obejmowała zmien-
ne związane z kontaktami międzykulturowymi, natomiast trzecia uwzględniała 
zmienne psychologiczne, takie jak samoocena, sytuacja życiowa oraz problemy 
psychologiczne.

Przebieg badania

Badanie zostało przeprowadzone na terenie Wielkiej Brytanii w 2017 roku. 
Angielskojęzyczny kwestionariusz był udostępniony respondentkom bez-

pośrednio do wypełnienia oraz poprzez drogę mailową z prośbą o przekazanie 
informacji innym Polkom mieszkającym w Wielkiej Brytanii. Badaniami obję-
to Polki w związkach wielokulturowych.

Osoby badane

W badaniu wzięły udział 52 kobiety mieszkające na terenie Wielkiej Bryta-
nii. 56% to osoby pomiędzy 31. a 40. rokiem życia, 31% powyżej 40. roku 

życia, a 13% to kobiety w wieku pomiędzy 20. a 30. rokiem życia. Wszystkie ba-
dane respondentki urodziły się w Polsce. Mają polskie korzenie. Zdecydowana 
większość to katoliczki – 89%. 65% jest w związkach małżeńskich, pozostałe 
35% w związkach nieformalnych. W badaniu przeważały kobiety z wykształ-
ceniem średnim – 60% oraz z wykształceniem wyższym – 31%. 71% respon-
dentek pracuje, natomiast 29% nie pracuje, w tym zajmuje się dzieckiem. 100% 
badanych posiada telefon, pralkę, kuchenkę elektryczną własny samochód oraz 
komputer. Są to kobiety charakteryzujące się dostępem do Internetu oraz zna-
jomością technologii informatycznych na tyle, że nie miały żadnego problemu 
w wypełnieniu ankiety w systemie online. Posługują się zarówno językiem pol-
skim, jak i angielskim. Sporadycznie używają dialektu.

Prezentacja wyników badań

Źródłem wszystkich danych przedstawionych w poniższych tabelach są an-
kiety otrzymane od  respondentek. Sumaryczne wyniki ujęto w  procen-

tach.
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Tabela 1. Kontakty społeczne

Jak wielu masz bliskich przyjaciół?

Żadnego Tylko 
jednego Kilku Trochę Wielu

Bliskich przyjaciół et-
nicznych 1,92 5,77 28,85 51,92 11,54

Bliskich przyjaciół na-
rodowych 0 3,85 34,62 34,62 26,92

Bliskich z innej grupy 
etnicznej 23,08 7,69 28,85 32,69 7,69

Jak często spotykasz się z nimi?

Nigdy Rzadko Czasami Często Codzien-
nie

Bliskich przyjaciół et-
nicznych 0 3,85 65,38 30,77 0

Bliskich przyjaciół na-
rodowych 0 3,85 50,00 44,23 1,92

Bliskich z innej grupy 
etnicznej 19,23 26,92 42,31 11,54 0

Wyniki badań wskazują na istnienie znaczącej grupy polskich kobiet 52%, 
która deklaruje posiadanie więcej niż kilku bliskich znajomych w grupie etnicz-
nej. Natomiast 35% badanych wskazuje na posiadanie kilku i więcej znajomych 
w grupie narodowej. Jeżeli chodzi o znajomości z innej grupy etnicznej – 33% 
opowiada się za posiadaniem więcej niż kilku znajomych. Wszystkie respon-
dentki bez względu na rodzaj grupy społecznej podawały, że czasami spotyka-
ją się ze swoimi znajomymi: 66% w grupie etnicznej, 50% w grupie narodowej 
i 42% w innej grupie etnicznej.

Tabela 2. Tożsamość kulturowa – jak myślisz o sobie?

W ogóle Niewiele Nieco Trochę Bardzo

Przynależę do grupy 
etnicznej 0 23,07 17,31 13,46 46,15

Przynależę do grupy 
narodowej 0 7,69 9,61 51,92 30,77

Przynależę do innej 
grupy etnicznej 69,23 11,54 19,23 0 0
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Zdecydo-
wanie się 
nie zga-

dzam

Nieco się 
nie zga-

dzam

Jestem 
niepewna/
neutral-

na

Nieco się 
zgadzam

Stanow-
czo się 

zgadzam

Czuję się częścią 
kultury etnicznej 0 0 13,46 36,54 50,00

Jestem dumna z przy-
należności do kul-

tury etnicznej
0 3,85 30,77 23,07 42,31

Jestem szczęśliwa 
z przynależności 

do kultury etnicznej
0 7,69 17,31 32,67 42,31

Czuję się częścią 
kultury narodowej 0 7,69 21,15 40,38 30,77

Jestem dumna z przy-
należności do kul-

tury narodowej
0 0 15,38 50,00 34,61

Jestem szczęśliwa 
z przynależności 

do kultury narodo-
wej

0 9,61 7,69 50,00 32,67

Bycie częścią kultu-
ry etnicznej jest dla 

mnie żenujące
82,69 3,85 3,85 9,61 0

Bycie częścią kultu-
ry etnicznej jest dla 
mnie niekomfortowe

84,61 3,85 5,77 5,77 0

Bycie częścią kultu-
ry etnicznej sprawia, 

że czuję się szczę-
śliwa

3,85 3,85 53,85 26,92 11,54

Bycie częścią kultu-
ry etnicznej sprawia, 

że czuję się dobrze
3,85 9,61 36,54 36,54 13,46

W odniesieniu do  wyników uzyskanych w  procesie badawczym dotyczą-
cym identyfikacji kulturowej 46% deklaruje swoją przynależność do grupy et-
nicznej w stopniu wysokim, 52% myśli o swojej przynależności do grupy na-
rodowej w stopniu wyższym niż średni, a 69% w ogóle nie myśli o sobie jako 
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o części jakiejkolwiek innej grupy etnicznej. 50% badanych całkowicie zgadza 
się ze stwierdzeniem, że jest częścią kultury etnicznej, 42% jest zdecydowanie 
szczęśliwa i dumna z tego faktu. Natomiast 40% w stopniu średnim zgadza się 
ze stwierdzeniem, że jest częścią narodowej kultury, 50% jest szczęśliwa i zara-
zem dumna z przynależności do grupy narodowej. 83% respondentek twier-
dzi, że bycie częścią etnicznej kultury w ogóle nie jest dla nich żenujące, a 84% 
w ogóle nie czuje się niekomfortowo w związku z tą sytuacją. 54% w stopniu 
neutralnym opowiada się, że bycie częścią etnicznej kultury wyzwala w nich 
poczucie szczęścia. Natomiast 37% badanych zarówno w stopniu neutralnym, 
jak i wyższym niż średni czuje się dobrze z przynależności do grupy etnicznej.

Tabela 3. Postawy i oczekiwania związane z akulturacją

Zdecy-
dowanie 

się nie 
zgadzam

Nieco 
się nie 

zgadzam

Jestem 
niepew-
na/neu-
tralna

Nieco 
się zga-

dzam

Stanow-
czo się 

zgadzam

Uważam, że grupa etnicz-
na powinna utrzymywać 

własne tradycje kulturo-
we i nie dostosowywać się 

do narodowej

21,15 40,38 13,46 15,38 9,61

Nie jest dla mnie ważna 
wzajemna korelacja między 
językiem etnicznym a naro-

dowym

65,38 13,46 3,85 17,31 0

Nie chcę uczestniczyć 
w społecznych wydarze-
niach odbywających się 

tylko w grupie narodowej 
lub tylko w grupie etnicz-

nej

42,31 11,54 32,67 13,46 0

Preferuję społeczną ak-
tywność zawierającą się je-

dynie w grupie etnicznej
38,46 15,38 46,15 0 0

Ważna jest dla mnie płyn-
ność w posługiwaniu się 

zarówno językiem narodo-
wym, jak i etnicznym

0 21,15 0 26,92 51,92
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Preferuję społeczną ak-
tywność zawierającą się je-
dynie w grupie narodowej

42,31 21,15 32,67 1,92 1,92

Sądzę, że nie jest ważne dla 
grupy etnicznej pielęgno-
wanie tylko ich własnej 

kultury przy jednoczesnej 
akceptacji kultury naro-

dowej

23,07 11,54 44,23 3,85 17,31

Ważniejsza jest dla mnie 
płynność w posługiwaniu 
się tylko językiem etnicz-

nym, a nie narodowym

46,15 13,46 19,23 9,61 11,54

Ważne jest pielęgnowanie 
tradycji etnicznych przy 

jednoczesnej akceptacji na-
rodowych

21,15 3,85 7,69 53,85 13,46

Grupa etniczna powinna 
zaakceptować kulturę na-
rodową, a nie troszczyć się 

o swoją

28,85 13,46 7,69 50,00 0

Preferuję posiadanie tylko 
przyjaciół narodowych 92,31 3,85 1,92 1,92 0

Ważniejsza jest dla mnie 
płynność w posługiwaniu 

się językiem narodowym niż 
etnicznym

48,08 13,46 3,85 32,67 1,92

Nie chcę mieć przyjaciół 
ani narodowych, ani et-

nicznych
94,23 0 5,77 0 0

Preferuję posiadanie tylko 
przyjaciół etnicznych 50,00 36,54 3,85 5,77 3,85

Preferuję wydarzenia spo-
łeczne zarówno z udziałem 
członków z kultury naro-

dowej, jak i etnicznej

9,61 0 30,77 11,54 48,08

Preferuję zarówno przyja-
ciół etnicznych, jak i naro-

dowych
0 1,92 9,61 38,46 50,00
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Interesujący wydaje się fakt, iż ponad 40% respondentek nie zgadza się 
z twierdzeniem, aby pielęgnować tylko kulturę etniczną i w związku z tym nie 
przyjmować kultury narodowej. 65% całkowicie nie zgadza się, że nie jest ważna 
wzajemna korelacja między językiem etnicznym a narodowym. Również 42% 
całkowicie nie chce brać udziału w społecznych wydarzeniach odbywających się 
tylko w grupie etnicznej lub tylko w grupie narodowej. 46% nie jest pewna, czy 
chce tylko uczestniczyć jako członek grupy etnicznej w społecznych jej wydarze-
niach. Dla większości 52% zdecydowanie ważna jest płynność w posługiwaniu 
się zarówno językiem etnicznym, jak i narodowym.

Ciekawy jest fakt, że 42% opowiada się za społeczną aktywnością zawierającą 
się jedynie w grupie narodowej. 44% nie jest w stanie stwierdzić, że nie jest waż-
ne dla grupy etnicznej pielęgnowanie tylko ich własnej kultury przy jednocze-
snej akceptacji kultury narodowej. 46% całkowicie nie zgadza się, że ważna jest 
płynność w posługiwaniu się tylko językiem etnicznym niż narodowym.

Dla 54% respondentek ważne jest pielęgnowanie etnicznych tradycji przy 
jednoczesnej akceptacji narodowych. 50% uważa, że grupa etniczna powin-
na podtrzymywać narodowa kulturę, a nie troszczyć się o swoją. Zdecydowana 
większość badanych, bo aż 92% całkowicie sprzeciwia się posiadaniu tylko na-
rodowych przyjaciół, a 50% jedynie etnicznych. 48% preferuje wydarzenia spo-
łeczne z udziałem członków zarówno kultury etnicznej, jak i narodowej, a 50% 
zdecydowanie opowiada się za  jednoczesnym posiadaniem przyjaciół z grupy 
etnicznej, jak i narodowościowej.
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Tabela 4. Ocena – jak poniższe stwierdzenia odnoszą się do tego, 
jak myślisz o sobie i swoim życiu?

Zdecydo-
wanie się 
nie zga-

dzam

Nieco się 
nie zga-

dzam

Jestem 
niepew-
na/neu-
tralna

Nieco się 
zgadzam

Stanow-
czo się 

zgadzam

Ogólnie jestem z siebie 
zadowolona 0 0 38,46 32,67 28,85

Czasami myślę, że nie 
jestem w ogóle dobra 13,46 21,15 25,00 40,38 0

Mam wiele dobrych 
cech 0 0 0 82,69 17,31

Jestem w stanie wy-
konywać dobrze wie-
le czynności, tak jak 

większość ludzi

0 0 3,85 71,15 25,00

Czuję, że nie mam się 
czym pochwalić 51,92 25,00 9,61 13,46 0

Na pewno czuję się 
czasami bezużyteczna 25,00 9,61 32,67 32,67 0

Czuję się wartościową 
osobą, przynajmniej 
na równi z innymi

3,85 3,85 9,61 69,23 13,46

Chciałabym mieć wię-
cej szacunku do siebie 15,38 25,00 34,61 15,38 9,61

Jestem skłonna uwa-
żać siebie za porażkę 32,67 3,85 48,08 13,46 1,92

Mam pozytywne na-
stawienie do siebie 0 0 42,31 34,61 23,07

Analizując poziom samooceny badanych, należy stwierdzić, że 39% z nich 
nie jest pewna, czy są zadowolone same z siebie. 40% zgadza się, że nie jest do-
bra we wszystkim, jednak 83% twierdzi, że ma wiele dobrych cech. 71% zgadza 
się, że są w stanie wykonywać dobrze wiele czynności tak jak większość ludzi. 
52% nie zgadza się z twierdzeniem, że nie jest dumna z siebie. 33% responden-
tek czuje się czasami bezużyteczna oraz ten sam procent badanych wskazuje 
na brak zdania w tej kwestii. Mimo tego 69% polskich kobiet czuje się jednak 
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wartościowymi osobami, przynajmniej na równi z innymi. 34% nie jest pewna, 
czy chciałaby mieć więcej szacunku dla samej siebie, a 48% nie ma zdania na te-
mat tego, czy jest w stanie opisać siebie jako niepowodzenie. Jednak 35% dekla-
ruje, że posiada pozytywne nastawienie do samej siebie.

Tabela 5. Satysfakcja życiowa – jak poniższe stwierdzenia odnoszą się 
do tego, jak myślisz o sobie i swoim życiu?

Zdecy-
dowa-
nie się 

nie zga-
dzam

Nieco 
się nie 

zgadzam

Jestem 
niepew-
na/neu-
tralna

Nieco 
się zga-

dzam

Stanow-
czo się 

zgadzam

W większości sytuacji moje 
życie jest zgodne z moim 

ideałem
3,85 17,31 44,23 26,92 7,69

Warunki mojego życia są 
doskonałe 0 3,85 42,31 38,46 15,38

Odczuwam satysfakcję 
ze swojego życia 0 1,92 44,23 40,38 13,46

Mam określone cele 
w życiu 0 1,92 3,85 36,54 57,69

Akceptuję swoje życie i nic 
bym w nim nie zmieniła 0 1,92 40,38 44,23 13,46

W odniesieniu do rezultatów uzyskanych na etapie życiowej satysfakcji, 44% 
nie była pewna, czy w większości sytuacji ich życie jest zgodne z własnym ide-
ałem. 43% nie potrafiła również jednoznacznie stwierdzić, czy warunki ich ży-
cia są doskonałe. Jednocześnie 44% badanych przyjęła neutralne stanowisko 
w kwestii życiowej satysfakcji. 58% zdecydowanie zgadzała się z twierdzeniem, 
że ma określone cele w życiu, a 44% opowiada się, że akceptuje swoje życie i nic 
by w nim nie zmieniała.
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Tabela 6. Problemy psychologiczne – jak często doświadczasz 
poniższych?

Nigdy Rzadko Czasami Często Cały 
czas

Jestem zmęczona 0 38,46 32,67 25,00 3,85

Odczuwam dolegliwości żo-
łądkowe 61,52 7,69 21,15 7,69 1,92

Odczuwam zawroty głowy 
i osłabienie 61,52 11,54 21,15 5,77 0

Odczuwam problemy z oddy-
chaniem 61,52 23,07 9,61 5,77 0

Czuję się słabo 55,77 17,31 9,61 17,31 0

Czuję się napięta, spięta 21,15 44,23 19,23 15,38 0

Jestem nerwowa i roztrzę-
siona wewnętrznie 21,15 42,31 25,00 11,54 0

Jestem niespokojna 11,54 53,85 25,00 9,61 0

Jestem zirytowana i podraż-
niona 0 44,23 21,15 34,61 0

Martwię się czymś złym, co 
może przydarzyć mi się w ży-

ciu
13,46 3,85 63,46 15,38 3,85

Jestem nieszczęśliwa i smut-
na 21,15 46,15 23,07 7,69 1,92

Moje myśli są niespójne, roz-
biegane 11,54 26,92 53,85 3,85 3,85

Martwię się przez większość 
czasu 11,54 23,07 50,00 9,61 5,77

Jestem samotna 26,92 46,15 17,31 7,69 1,92

Tracę zapał, zainteresowa-
nie rzeczami, które sprawia-

ją mi przyjemność
53,85 26,92 9,61 5,77 3,85

Dalsze badania zostały przeprowadzone w celu zbadania psychologicznych 
problemów polskich kobiet w związkach wielokulturowych. 38% stwierdziło, 
że rzadko czuje się zmęczona, a 33% czasami. Zdecydowana większość nigdy 
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nie odczuwa dolegliwości żołądkowych, a 21% czasami. Kobiety, które nigdy 
nie odczuwały zawrotów głowy i osłabienia, stanowią 62% badanych, a te, któ-
re czasami, 21%. 62% nie odczuwa problemów z oddychaniem, a 23% rzadko. 
56% zadeklarowała, że nigdy nie czuje się słabo nade wszystko, a 15% zarówno 
odczuwa taki stan rzadko, a nawet systematycznie. 44% rzadko czuje się napię-
ta, a 19% czasami. 42% rzadko czuje się nerwowa i roztrzęsiona wewnętrznie, 
a 25% czasami. 54% rzadko czuje się niespokojne, a 25% czasami. 44% rzadko 
były zirytowane i podrażnione, a 35% systematycznie. Ponad połowa badanych 
– 63% – czasami martwiła się czymś złym, co może im się przydarzyć w życiu, 
a 15% robi tak systematycznie. 46% rzadko czuła się nieszczęśliwa i  smutna, 
a 23% czasami. Myśli 54% respondentek były czasami niespójne, rozbiegane, 
a połowa z nich również tylko czasami martwiła się przez większość czasu. 46% 
rzadko czuła się samotna, a 53% nigdy nie straciła zapału, zainteresowania rze-
czami, które sprawiają im przyjemność.

Tabela 7. Kompetencje społeczno-kulturowe

Bez trud-
ności

Niewiel-
ka trud-

ność

Umiar-
kowana 

trudność

Wielka 
trudność

Ekstre-
malna 

trudność

Nawiązanie nowych 
przyjaźni 50,00 26,92 19,23 1,92 1,92

Znalezienie ulubio-
nej żywności 75,00 11,54 13,46 0 0

Przestrzeganie zasad 
i przepisów 51,92 26,92 17,31 3,85 0

Radzenie sobie 
z ludźmi sprawujący-

mi władzę
71,15 23,07 5,77 0 0

Korzystanie z trans-
portu 88,46 5,77 1,92 3,85 0

Zajmowanie się biuro-
kracją 25,00 50,00 23,07 1,92 0

Rozumienie języka 
kraju zamieszkania 76,92 19,23 3,85 0 0

Robienie zakupów 88,46 7,69 3,85 0 0
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Rozumienie żartów 34,61 51,92 3,85 5,77 3,85

Pozyskiwanie zakwa-
terowania 40,38 9,61 46,15 1,92 1,92

Spotkania towarzy-
skie 50,00 23,07 13,46 13,46 0

Komunikacja w obrę-
bie różnych grup et-

nicznych
78,85 3,85 3,85 13,46 0

Rozumienie etnicz-
nych i kulturowych 

różnic
50,00 7,69 9,61 26,92 5,77

Oddawanie czci 26,92 57,69 11,54 3,85 0

Relacje z osobami 
płci przeciwnej 44,23 15,38 26,92 13,46 0

Odnajdywanie drogi 51,92 32,67 3,85 11,54 0

Mówienie o sobie in-
nym 28,85 17,31 40,38 1,92 11,54

Radzenie sobie z kli-
matem 42,31 15,38 13,46 28,85 0

Kontakty z rodziną 38,46 28,85 23,07 9,61 0

Tempo życia 25,00 46,15 19,23 9,61 0

W celu prześledzenia kompetencji społeczno-kulturowych respondentki 
wskazywały na różnorodne aspekty doświadczanego życia w Wielkiej Brytanii. 
Dla 50% z nich nie było problemu w nawiązywaniu nowych przyjaźni, jednak 
dla 19% stanowiło to umiarkowaną trudność. Znalezienie ulubionej żywności 
nie stanowiło również żadnego problemu dla 75%, natomiast dla 13% było to 
umiarkowaną trudnością. 52% respondentek nie posiadało trudności w prze-
strzeganiu zasad i  przepisów, jedynie 27% deklarowało niewielkie trudności. 
88% wskazywała na brak jakichkolwiek trudności w korzystaniu z transportu, 
a 50% na niewielkie trudności związane z biurokracją. 19% posiada niewielkie 
trudności ze zrozumieniem języka kraju zamieszkania i tylko 8% z robieniem 
zakupów. 52% w  niewielkim stopniu ma problemy ze  zrozumieniem żartów, 
a 46% umiarkowane trudności z pozyskiwaniem zakwaterowania. 23% ma nie-
wielkie trudności podczas spotkań towarzyskich. Komunikacja w obrębie in-
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nych grup etnicznych nie stanowi żadnej trudności dla 79% badanych, nato-
miast dla 14% jest wielką trudnością. Rozumienie etnicznych lub kulturowych 
różnic nie stanowi trudności dla 50% Polek, ale dla 27% jest już wielką trudno-
ścią. Dla 27% relacje z osobami płci przeciwnej stanowią umiarkowane trudno-
ści, a dla 15% niewielkie. 40% ma umiarkowane trudności w mówieniu o sobie 
z innymi, 29% odczuwa niewielkie problemy w kontaktach rodzinnych, a 46% 
w niewielkim stopniu wskazuje na trudności związane z tempem życia.

Analiza wyników badań

Praktycznym celem opisanych badań było zebranie informacji dotyczących 
stresu akulturacyjnego polskich kobiet w  związkach wielokulturowych 

mieszkających w  Wielkiej Brytanii, a  na tej podstawie – nakreślenie sytuacji 
kontaktów społecznych w grupie etnicznej, narodowej oraz wskazanie na zja-
wisko kulturowej identyfikacji. Istotą badań stało się ustalenie obrazu strategii 
akulturacji związanej z postawami i oczekiwaniami Polek wobec danej kultury. 
Następnym krokiem było wskazanie poziomu ich samooceny, życiowej satys-
fakcji, psychologicznych problemów oraz kompetencji społeczno-kulturowych.

Podsumowując, można stwierdzić, iż stres związany z akulturacją wpływa 
na funkcjonowanie polskich kobiet w związkach wielokulturowych. Otrzymane 
wyniki wskazują na różny charakter ich postaw, poglądów, zachowań, emocji 
czy problemów psychologicznych w kontekście procesu akulturacji. Płaszczy-
zna kontaktów społecznych ukazuje istotę podtrzymywania kontaktów między 
grupą etniczną a narodową. Ważna jest również korelacja zachodząca między 
językiem etnicznym a narodowym. Niejednokrotny brak zdecydowanego po-
dejścia do własnej samooceny może świadczyć o braku wsparcia czy też po-
zytywnego utwierdzania, wzmacniania ze strony partnera w różnorodnych 
przedsięwzięciach podejmowanych przez te kobiety. Taka sytuacja wpływa 
na poziom satysfakcji życiowej polskich kobiet w związkach wielokulturowych. 
Wyczuwalny jest brak pewności siebie i wiary w swoje możliwości, co wynika 
z neutralnej postawy czy też ograniczeń, jakie wyznacza im otocznie, partner, 
a nawet kobieta sama. Skutkuje to różnorodną częstotliwością występowania 
problemów fizjologicznych, takich jak m.in. zmęczenie, zawroty głowy, osłabie-
nie, rozdrażnienie, oraz psychologicznych, czyli poczucie smutku, osamotnie-
nia, brak spójności myśli, zamartwianie się, brak motywacji do działania oraz 
podtrzymywania lub rozwijania dotychczasowych zainteresowań czy pasji.
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5. pOdSuMOwanie

Zrozumienie zjawiska stresu jest koniecznością dla wszystkich osób, które 
żyją w związkach wielokulturowych. Niezależnie bowiem od reprezento-

wanego przez nie stanowiska, często dochodzi do konfrontacji z wymagania-
mi lub zmianami na różnych płaszczyznach, które zmuszają je do poradzenia 
sobie z nimi lub zaadaptowania się do nowych warunków. Poza wiedzą o me-
chanizmach stresu konieczne jest również posiadanie doraźnych umiejętności 
przeciwdziałania jego skutkom oraz przyjmowanie zaawansowanych strategii 
postępowania, które nie dopuszczają do ponoszenia długotrwałych i wysokich 
kosztów życia w stresującym środowisku.

Emigranci, którzy posiadają potrzebę przynależności do danej grupy naro-
dowej oraz potrzebę wsparcia, rozwijają swoją tożsamość dwukulturową oraz 
wykazują większą tendencję do tworzenia związków mieszanych. Konieczność 
zaadaptowania się do nowych warunków powoduje u nich nie tylko stres, ale 
wyzwala także pewną motywację do utrwalania relacji, uczy wzajemnej toleran-
cji, a także sprzyja wzajemnemu kulturowemu zbliżaniu się partnerów w proce-
sie wyrównywania różnic.

Polskie kobiety w związkach wielokulturowych mieszkające w Wielkiej Bryta-
nii mogą odczuwać różnorodne problemy związane ze swoim zdrowiem psychicz-
nym, fizjologicznym, jak i emocjonalnym. Ich związki podatne są na kryzysy, co 
wynika z braku posiadania umiejętności realizowania zadań rozwojowych i zaspo-
kajaniem swoich potrzeb w procesie adaptacji kulturowej. Ich równowaga emocjo-
nalna może być zachwiana, ponieważ nie otrzymują wsparcia od partnera w roz-
wiązaniu problemów czy w zaspokajaniu potrzeb. Konsekwencją takiej sytuacji jest 
brak samoakceptacji oraz wiary w swoje możliwości. Potrzebują wówczas pomocy 
w doskonaleniu swoich umiejętności, niezbędnych do realizacji potrzeb i zadań, 
oraz wsparcia od partnera, rodziny lub przyjaciół. Niezastąpionym wsparciem jest 
jednak partner oraz jego właściwa postawa emocjonalna wobec partnerki.
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Summary

The Polish women’s relationships with partners of different cultures raise a lot of contro-
versy, emotion and conflicting ratings, although this is a frequent occurrence in Great 

Britain. You can often see Polish women with Arabic, Hindi or even with Latin partners, 
but not always you can see this with a favourable opinion other Polish people. A decision 
about sharing a life with someone with a different culture, religion or language is an inter-
est to many researchers.
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przedSiębiOrca i jegO zachOwania 
na wOlnyM rynku

wStęp

Przedsiębiorca odgrywa najważniejszą rolę w zorganizowaniu i zarządzaniu 
powołanym do życia przez niego przedsiębiorstwem. To niezaprzeczalnie 

od niego zależy, czy przedsiębiorczy pomysł, którego jest inicjatorem, zostanie 
zrealizowany, a w przyszłości przyniesie mu korzyści zarówno materialne, jak 
i niematerialne. Człowiek przedsiębiorczy to taki, który będzie uosabiać: sa-
modzielność, twórcze myślenie, gotowość do podejmowania ryzyka i nieza-
leżność.

Przedsiębiorca jest w pewnym sensie przed przedsiębiorstwem, ponieważ to 
on zakłada działalność gospodarczą. Kieruje się motywem osiągania zysku, an-
gażuje swoje lub powierzone mu zasoby finansowe, podejmuje decyzje w wa-
runkach niepewności, a  co najważniejsze, to on ponosi związane z  tym wy-
stępujące ryzyko. Staje się kluczową postacią przedsiębiorstwa, ponieważ jest 
czynnikiem sprawczym i motorem postępu ekonomicznego w firmie. W litera-
turze naukowej z tego zakresu bez trudu można znaleźć stwierdzenia, że umie-
jętności menedżerskie nie należą do zmiennej, istotnie wpływającej na decyzje 
przedsiębiorców, ale ich wpływ będzie występował w kolejnych latach i etapach 
rozwoju przedsiębiorstwa. Na decyzje przedsiębiorcze, jak również na  rodzaj 
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prowadzonej działalności oraz na jej efektywność, wpływa: wykształcenie, wiek 
i płeć przedsiębiorcy1.

Celem artykułu jest zaprezentowanie teoretycznych podstaw na  temat 
przedsiębiorcy w naukach ekonomicznych i zarządzaniu. Cele szczegółowe, bę-
dące składową celu głównego, są następujące:
1. zaprezentowanie definicyjnego ujęcia przedsiębiorcy i jego roli w funkcjono-

waniu przedsiębiorstwa;
2. ukazanie ważności samodzielności przedsiębiorcy i jego zachowań na rynku;
3. przedstawienie klasyfikacji przedsiębiorców, występującej w literaturze z tego 

zakresu.
Jako metodę badawczą autor wykorzystał studia polsko- i anglojęzyczne i na 

tej podstawie dokonał syntezy poglądów różnych autorów.

1. definicyjne ujęcie i rOla przedSiębiOrcy

Pojęcie „przedsiębiorca” zaczęło się pojawiać w naukach ekonomicznych 
w XVIII wieku dzięki Richardowi Cantillonowi, który pisał, że przedsię-

biorca to osoba, która działając w handlu, jest nastawiona na wykorzystywa-
nie okazji do osiągnięcia zysku z różnic w cenach towarów, co jest obarczone 
ryzykiem ekonomicznym2. Nie oznacza to jednak, że to początek działalności 
przedsiębiorcy w sferze ekonomii. Bez najmniejszej wątpliwości należy stwier-
dzić, że kilkanaście wieków wcześniej przedsiębiorcami byli kupcy wędrujący 
z  miasta do  miasta oraz żołnierze, którzy zyskiwali wymierne efekty ekono-
miczne w  wyniku zwycięskich wojen. W okresie ekonomii klasycznej Adam 
Smith i David Ricardo za przedsiębiorcę uważali jedynie właściciela przedsię-
biorstwa, nie wspominając niczego o osobie zarządzającej przedsiębiorstwem, 
zatrudnionej przez właściciela w celu kierowania jego biznesem.

Pogląd ten zmienił Jean B. Say, propagując tezę, że przedsiębiorcą jest każ-
dy człowiek, który inwestuje zasoby w nieznaną i ryzykowną przyszłość. We-
dług niego, przedsiębiorcami są przemysłowcy, rolnicy, kupcy i rękodzielnicy, 
a zatem osoby, które zamierzają stworzyć jakiś produkt na własne ryzyko i dla 
swojego zysku3. Według tej definicji, przedsiębiorcą jest również zawodowy 
menedżer, który ponosi ryzyko w związku z zarządzaniem powierzoną mu fir-

1 T. Kraśnicka, Koncepcje rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej, 
Katowice, 2002, s. 92–93.

2 Wprowadzenie do nauki o przedsiębiorstwie, red. M. Brzeziński, Warszawa, 2007, s. 22.
3 F. Bławat, Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości i praktyce małych firm, Gdańsk, 

2003, s. 19.
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mą. Cytowany autor około 1800 roku jako pierwszy w literaturze fachowej użył 
pojęcia „przedsiębiorca” w takim znaczeniu, w jakim ten termin używany jest 
do dziś, sytuując go w centrum rynkowego modelu gospodarowania4.

W latach 20. XX wieku definiowanie przedsiębiorcy wynikało niewątpliwie 
z teorii ceny, dzięki czemu spojrzenie na niego odbywało się przez pryzmat zy-
sku jako5:
 ■ przychodu z tytułu niepewności (Frank Knight);
 ■ przychodu z tytułu innowacji (Joseph Schumpeter);
 ■ przychodu z tytułu arbitrażu (Ludwig Mises, Israel Kirzner z tzw. szkoły au-

striackiej).
Niezaprzeczalnie twórcą nowoczesnej teorii przedsiębiorcy jest Frank 

Knight, amerykański ekonomista, przedstawiciel szkoły chicagowskiej, twórca 
teorii niepewności mierzalnej i niemierzalnej. Przyjął, że niepewność mierzalna 
to ryzyko, zaś niepewność niemierzalna jest niepewnością sensu stricto. Według 
niego, zysk osiągany przez przedsiębiorcę jest rekompensatą za ryzyko i niepew-
ność, jakie ponosi przedsiębiorca6. Koncepcja przedsiębiorcy jako osoby pono-
szącej ryzyko jest dziś powszechnie akceptowana przez badaczy i  praktyków 
z dziedziny nauk ekonomicznych i zarządzania i śmiem twierdzić, że stanowi 
pomost pomiędzy tradycyjnymi a nowoczesnymi teoriami przedsiębiorstwa.

Joseph Schumpeter utożsamia przedsiębiorcę z  innowatorem, który łącząc 
w nowy sposób czynniki produkcji, tworzy nowe wartości użytkowe, przez co 
tworzy zyski7. Ten naukowiec upatruje sukcesu przedsiębiorcy w nierównowa-
dze gospodarczej, która jest powodowana przez innowacje. Według niego to in-
nowacje stają się głównym czynnikiem rynku.

Zdaniem polskiego uczonego Tadeusza Mendla, jako przedsiębiorcę powin-
no określać się osobę, która organizuje i  prowadzi działalność gospodarczą, 
podejmuje związane z tym ryzyko oraz ponosi wszelkie konsekwencje inicjo-
wanych działań8. Analizując przytoczone w artykule wybrane definicje przed-
siębiorcy, wyraźnie widać, że to osoba, która9:

4 T. Piecuch, Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, Warszawa, 2013, wyd. 2, s. 57.
5 B. Piasecki, Przedsiębiorczość i mała firma, Łódź, 1997, s. 20.
6 F. Knight, Risk Uncertainty and Profit, Washington, 2002, s. 88.
7 T. Gruszecki, Przedsiębiorca w teorii ekonomii, Warszawa, 1994, s. 39.
8 T. Mendel, Uwarunkowania małej przedsiębiorczości i podejmowanie działalności go-

spodarczej w Polsce w początkach XXI wieku, w: Wybrane problemy zarządzania przed-
siębiorstwami, red. T. Mendel, Poznań, 2002, s. 75.

9 Wprowadzenie do nauki…, s. 22–23.
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 ■ podejmuje określoną działalność, kierując się motywem zysku;
 ■ angażuje określony kapitał, aby działalność uruchomić;
 ■ jest właścicielem przedsiębiorstwa, które zakłada;
 ■ jest innowatorem;
 ■ zazwyczaj zarządza przedsiębiorstwem;
 ■ działa w warunkach niepewności, ryzykując kapitałem własnym lub powie-

rzonym.
Nie ma wątpliwości co do tego, że przedsiębiorca jest najważniejszym ele-

mentem każdego systemu gospodarczego. Budzi zainteresowanie w  różnych 
nurtach nauk ekonomicznych i  zarządzania już od  ponad 200 lat. Pełnione 
przez niego różnorodne funkcje, jak również bogactwo kontekstów interpreta-
cyjnych w dalszym ciągu powoduje potrzebę zdecydowanego uporządkowania 
tej ciekawej problematyki.

Z dotychczasowych rozważań widać bardzo wyraźnie, że przedsiębiorca 
spełnia trzy podstawowe funkcje10:
1. wprowadza innowacje poprzez nowe zastosowanie czynników produkcji, 

tworzy nowe produkty, procesy wytwórcze, technologie i techniki wytwarza-
nia, sposoby organizacji i zarządzania produkcją oraz dystrybucji wytworzo-
nych dóbr i usług;

2. śledzi zmiany i  uruchamia procesy dostosowawcze, obserwując zmiany 
w konkurencyjnym otoczeniu i wykorzystuje pojawienie się każdej nadarzają-
cej się okazji do wprowadzenia na rynek nowych produktów, innowacji tech-
nologicznych i organizacyjnych;

3. ponosi ryzyko i  niepewność, która towarzyszy w  wykorzystaniu zasobów, 
jakimi dysponuje, zdaje sobie sprawę, że użyte zasoby powinny prowadzić 
do zysku z działalności gospodarczej, którą prowadzi.
W literaturze omawianego problemu możemy spotkać wiele twierdzeń, że 

przedsiębiorca to osoba, która powinna się odznaczać pewnymi, szczególnymi 
cechami osobowości. Spotykamy również wiele klasyfikacji cech osoby przed-
siębiorczej11. Jednak należy dodać w  tym miejscu, że cechy osobowościowe 
w zależności od uwarunkowań mogą zdecydowanie ułatwić lub blokować za-
chowania i działania przedsiębiorcze. Tabela 2 pokazuje zestawienie cech uła-
twiających i utrudniających działania przedsiębiorcze.

10 W. Szymanowski, M. Szczawiński, Elementy nauki o  przedsiębiorstwie, Warszawa, 
2005, s. 1.

11 Np. T. Piecuch, Przedsiębiorczość…, s. 61.
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Tabela 1. Cechy ułatwiające i utrudniające działania przedsiębiorcze

Cechy ułatwiające Kategorie
ogólne

Cechy utrudniające

tendencja do dominowania
skłonność do posiadania
dążenie do własności i autonomii 
orientacja na osiągnięcia

potrzeby psy-
chiczne

liczenie na opiekę i oparcie 
innych
uległość
odrzucenie i izolacja

tendencja do dominowania
dążenie do własności i autonomii
tendencja do powiększania stanu po-
siadania
orientacja na osiągnięcia i sukces

motywacja różnego rodzaju lęki
chęć utrzymania tego, co się 
posiada, a nie chęć pomna-
żania

zdecydowanie
konsekwencja
decyzje adekwatne do sytuacji

decyzje trudności w podejmowaniu 
decyzji
chwiejność
wyuczona bezradność

traktowanie sytuacji ryzykownych jako 
wyzwanie, szansę na sukces
podejmowanie decyzji obciążonych ry-
zykiem

ryzyko unikanie sytuacji i decyzji 
obciążonych ryzykiem

odporność psychiczna
wysoki próg stresu i frustracji
umiejętność działania w sytuacjach 
trudnych

sukces i niepo-
wodzenie

brak odporności psychicznej
niski próg stresu i frustracji

postawa pioniera
zdolności twórcze
intuicja

innowacyjność 
i twórczość

postawa zachowawcza
konformizm
bez zdolności twórczych

ekstrawersja
zdolności przywódcze
twórcze kierowanie
zaufanie u ludzi
umiejętność negocjacji i mobilizowa-
nia innych

współpraca introwersja
trudności w kontaktach 
i współpracy z innymi
brak zdolności przywód-
czych

optymizm i aktywność
znajomość siebie

bariery lęki i obawy
lenistwo
pesymizm

sangwinik
duża energia i zrównoważenie

temperament melancholia

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: T. Piecuch, Przedsiębiorczość. Podstawy teore-
tyczne…, s. 62
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W gospodarce wolnorynkowej przedsiębiorca jest integralnym elementem 
rzeczywistości społeczno-gospodarczej, z  którą się spotyka. Z tego powodu 
w świadomości społecznej przez lata ugruntowały się pewne schematy myślo-
we, które nie mają niczego wspólnego ze stanem faktycznym. Prawdą jest jed-
nak, że nadal w naukach zajmujących się tym problemem nie udało się do dnia 
dzisiejszego wypracować wzorca „przykładowego przedsiębiorcy” i  zdefinio-
wać powszechnie akceptowanych cech przedsiębiorcy, które wyróżniałyby tych 
ludzi od pozostałych osób pracujących i świadczących usługi pracy jako pra-
cownicy najemni12.

Prowadzenie działalności gospodarczej jest wyrazem aktywności gospodar-
czej ludzi (przedsiębiorców), co w  konsekwencji prowadzi do  tworzenia no-
wych przedsiębiorstw, produktów i usług. Ten dynamicznie rozwijający się pro-
ces to dowód na bardzo ważną i szczególną rolę człowieka, bez którego udziału 
nie byłoby możliwości realizacji obszaru gospodarowania. Mimo burzliwego 
rozwoju informatyzacji i automatyzacji procesów produkcyjnych nadal o prze-
wadze konkurencyjnej przedsiębiorstw decydują szczególne cechy przedsię-
biorców, a nie np. środki finansowe firmy czy jej poziom zaawansowania tech-
nologicznego.

2. SaMOdzielnOść przedSiębiOrcy 
i jegO zachOwania na rynku

Każdy przedsiębiorca powinien posiadać samodzielność decyzyjną. To jed-
na z najważniejszych cech przedsiębiorstwa, określana także jako zasada 

autonomii przedsiębiorstwa. Jest stanem, w którym przedsiębiorca świadomie 
dokonuje wyboru jednego z wielu możliwych sposobów postępowania i nikt 
nie ma na to wpływu. Samodzielność wiąże się z podejmowaniem decyzji go-
spodarczych i odnosi się do stosunków działalności ze światem zewnętrznym, 
w zakresie zaopatrywania się w czynniki produkcji i ich wykorzystania, ale tak-
że do sytuacji wewnętrznej panującej w organizacji13.

Samodzielność stwarza możliwości zwiększania efektywność inicjatyw 
i kwalifikacji rozwojowych pracowników oraz sprzyja ich identyfikacji z przed-
siębiorstwem. Zasada ta polega na tym, że poszczególne organy przedsiębior-
stwa samodzielnie podejmują decyzje związane nie tylko z alokacją posiadanych 

12 Ekonomika i zarządzanie małą firmą, red. B. Piasecki, Warszawa, 1999, s. 32.
13 S. Sudoł, Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsię-

biorstwem, Warszawa, 2006, s. 46.
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przez organizację zasobów, wyborem pracowników, ale także z  konieczno-
ścią podejmowania decyzji strategicznych, związanych z kierunkiem rozwoju, 
ze skalą i zakresem inwestowania w majątek rzeczowy, finansowy oraz wartości 
niematerialne i prawne14. Przedsiębiorstwa prowadząc samodzielną działalność 
muszą oczywiście uwzględniać obowiązujące przepisy prawa, normy technicz-
ne i zasady etyczne. Samodzielność przedsiębiorstwa polega na wyodrębnieniu 
go z otoczenia pod względem15:
 ■ przestrzennym, ponieważ dysponuje przestrzenią, służącą do organizowania 

i realizacji działań produkcyjnych i usługowych;
 ■ prawnym, gdyż działa na podstawie odpowiednich przepisów;
 ■ organizacyjnym, ponieważ posiada ukształtowaną wewnętrzną jedność po-

szczególnych części składowych, strukturę organizacyjną i system zarządza-
nia;

 ■ ekonomicznym, bo przecież ponosi odpowiedzialność za decyzje podejmo-
wane podczas prowadzonej działalności gospodarczej.
Zachowania przedsiębiorców i  ich działania dostosowawcze na  rynku są 

kwestiami trudnymi do przewidzenia. Zajmujący się tą problematyką badaw-
czą zarówno praktycy, jak i teoretycy podają jedynie ekonomiczny wynik dzia-
łalności przedsiębiorców z określonego sektora czy branży. Wielu z nich zwraca 
uwagę na symetrię wiedzy ekonomicznej o dwóch podmiotach, które reprezen-
tują podaż i popyt, czyli przedsiębiorcę i konsumenta.

W teorii ekonomii została wyróżniona teoria wyboru konsumenta, nato-
miast teorii mówiącej o  zachowaniach przedsiębiorcy, pełniącego na  rynku 
podstawową rolę, żeby procesy wymiany mogły mieć miejsce, niestety, nie ma. 
W teorii zachowań konsumenta widzimy bardzo wyraźnie opis prawidłowości 
konsumenckich, lecz teoria firmy nie posiada możliwości wyjaśniania zjawisk 
występujących na rynku, które są rozpoczynane przez przedsiębiorców, ponie-
waż w teorii firmy i mikroekonomii nie uwzględniono – niestety – czynnika 
ludzkiego16.

Tacy autorzy, jak Joseph Schumpeter, Edward Chamberlin, Mark Casson, Je-
sús H. de Soto, wyróżnili cztery podejścia analizy i oceny zachowań przedsię-
biorców na wolnym rynku, które odnoszą się do:

14 H. G. Adamkiewicz-Drwiło, Konkurencyjność przedsiębiorstw w  świetle uwarunko-
wań współczesnej gospodarki, Toruń, 2010, s. 147.

15 Tamże.
16 Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, red. J. Targalski, 

Warszawa, 2014, s. 32.
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 ■ przedsiębiorcy – innowatora;
 ■ przedsiębiorcy – konkurenta;
 ■ przedsiębiorcy – adaptatora;
 ■ przedsiębiorcy – koordynatora.

Schumpeter uważa, że rola przedsiębiorcy w gospodarce jest najważniejsza, 
wręcz centralna. To przedsiębiorca jest twórcą zmian i zdarzeń gospodarczych, 
które mają wpływ na cykliczność wahań koniunkturalnych. W ujęciu tego ba-
dacza, pojęcie „przedsiębiorca” jest inne niż powszechne znaczenie tego słowa 
i wskazuje na szczególną właściwość działań przedsiębiorcy, czyli przedsiębior-
czość, wyrażaną poprzez niekonwencjonalne rozwiązywanie zaistniałych pro-
blemów17.

Działalność, której podejmuje się człowiek (przedsiębiorca), jest nacecho-
wana racjonalizmem, a  nie motywem czysto ekonomicznym, które powinno 
powiększyć jego bogactwo. Ten ceniony autor wyróżnia dwa typy zachowań lu-
dzi prowadzących działalność gospodarczą:
1. innowacyjną, która jest przynależna przedsiębiorcy;
2. naśladowczą, którą stosują ludzie nieobdarzeni zmysłem przedsiębiorczości, 

a imitując drogie innowacje, doprowadzają rynek do równowagi.
Chamberlin twierdzi natomiast, że niezależnie od  wielkości prowadzonej 

działalności przedsiębiorca występuje jako właściciel przedsiębiorstwa, który 
świadomie dąży do wyróżnienia swojej działalności na rynku i chęci uzyska-
nia przewagi konkurencyjnej przez odróżnienie swojego produktu lub usługi 
od konkurentów18. Klienci poszukują produktów, które zaspokoją ich potrzeby, 
a przy okazji dostarczą im subiektywnego odczucia satysfakcji i zadowolenia. 
Im bardziej taki produkt wyróżnia się na rynku, tym bardziej jest prawdopo-
dobne uzyskanie pozycji monopolisty na rynku.

17 Należy tu wyjaśnić, że przedsiębiorca w teorii rozwoju gospodarczego nie był nigdy 
opisywany przez Schumpetera jako twórczy destruktor. Termin ten pochodzi z  in-
nej, późniejszej pracy autora i  odnosi się do  działań przedsiębiorczych większych 
finansowo firm i zdolnych do wprowadzania innowacji, zaburzających równowagę 
rynkową. Mam tu na myśli drugą część pt. Czy kapitalizm może przetrwać, szczegól-
nie rozdział Proces twórczego niszczenia w pracy: J. A. Schumpeter, Kapitalizm, socja-
lizm, demokracja, przeł. M. Rusiński, wstęp S. Mikosik, wprowadzenie T. Bottomore, 
Warszawa, 1995.

18 E. H. Chamberlin, The Theory of Monopolistic Competition. A Re-orientation of the 
Theory of Value, Cambridge, 1950.
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W swojej determinacji do posiadania monopolu na rynku, przedsiębiorcy 
wykazują się swoja oryginalnością. Pomaga im w tym oczywiście reklama, dzię-
ki której są w stanie zachęcić nabywców do zwiększonych zakupów i utwierdzić 
ich w przekonaniu, że wartość wybranego przez nich produktu jest warta ceny, 
jaką za niego płacą.

Odmienne podejście do  wspomnianych wyżej autorów prezentuje w  swo-
ich pracach na temat przedsiębiorcy Jesús H. de Soto, który pisze: Zajmowanie się 
przedsiębiorczością nie wymaga żadnych środków. Inaczej mówiąc, przedsiębiorczość 
nie wymaga żadnych kosztów, a więc jest z istoty twórcza19. Zatem powstałe z takie-
go wyniku działania korzyści są zyskiem czystej przedsiębiorczości. Zdaniem tego 
autora, przedsiębiorczość jest ściśle powiązana z ludzką działalnością i cechuje ją 
dualny charakter. Oznacza to, z jednej strony, cechę fundamentalnej ludzkiej kre-
atywności, a z drugiej, zdolność do spontanicznego koordynowania działań, która 
ma znaczenie w powstawaniu oraz przetrwaniu i rozwoju cywilizacji20.

Ta oryginalność poglądów tego cenionego autora polega na  dostrzeżeniu 
możliwości działania przedsiębiorczego w oderwaniu od posiadanych czynni-
ków produkcji, znanych nam z klasycznych teorii ekonomii. Idąc dalej, nauko-
wiec ten twierdzi, że nie posiadając kapitału, pracy i ziemi, można być przed-
siębiorczym, myśląc racjonalnie i  wykorzystując jedynie bystrość i  zdolność 
do kojarzenia innych ludzi o określonych potrzebach z ludźmi, którzy posiada-
ją określone zasoby, które służą zaspokajaniu potrzeb ludzi przedsiębiorczych 
(przedsiębiorców). Działania przedsiębiorców prowadzą więc do czasowej ko-
ordynacji popytu i podaży na wolnym rynku, a cykl odnawiania potrzeb jest 
powtarzany bez końca.

3. klaSyfikacje przedSiębiOrców

Klasyfikacje przedsiębiorców to kolejny temat badań nad zachowaniami 
przedsiębiorczymi. Do kategorii systematyki przedsiębiorczości indywi-

dualnej zalicza się:
 ■ funkcje;
 ■ motywacje;
 ■ stopień zaangażowania w podstawową działalność przedsiębiorstwa;
 ■ stosunek wobec intensywności procesu rozwijania przedsiębiorstw;
 ■ zaangażowanie emocjonalne w tworzone przedsięwzięcie.

19 J. H. de Soto, Socjalizm, rachunek ekonomiczny i funkcja przedsiębiorcza, przeł. W. Ry-
bicki, Warszawa, 2011, s. 15.

20 Tamże, s. 17.
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W literaturze naukowej z tego zakresu znajdziemy wiele klasyfikacji, które 
wyróżniają typowe cechy i zachowania przedsiębiorców. Podstawowy podział 
to taki, który wyraża związek między przedsiębiorcą a wielkością prowadzonej 
działalności, (mały, średni, duży) przedsiębiorca, który prowadzi mikroprzed-
siębiorstwo, średniej wielki firmę lub duży biznes. Następna klasyfikacja dzieli 
przedsiębiorców na właścicieli, którzy sami kierują przedsiębiorstwem, a celem 
ich działalności jest niezależność i posiadanie własnego przedsiębiorstwa oraz 
na przedsiębiorców, którzy ponad dążenia właścicieli przedkładają samoreali-
zację w biznesie i odwagę w działaniu21.

Bycie właścicielem przedsiębiorstwa nie zawsze idzie w parze z dużą aktyw-
nością i szybkością działania. Podejście w sposób ostrożny właściciela – przed-
siębiorcy do działań biznesowych może być wykorzystywane tylko okazjonalnie 
i rzadko przejawiać talent przedsiębiorczy. Jest na takie zachowanie lekarstwo – 
ostrożny przedsiębiorca może zatrudnić lub zaprosić do współpracy osobę po-
siadającą cechy przedsiębiorcze i poprzez takie działanie zdynamizować dzia-
łalność swojej firmy.

Podobnie uważa też Paul Drucker, który nie utożsamia funkcji przedsiębior-
cy z funkcją właścicielską i założycielską. Według tego znawcy tematu, ważna 
jest przedsiębiorcza funkcja menedżerska oraz umiejętność obserwacji źródeł 
innowacji i szybkie wyszukiwanie okazji do jej zastosowania.

Menedżer może działać w sposób przedsiębiorczy, ale nie stanie się przedsię-
biorcą do czasu spełnienia wszystkich innych warunków typowych dla przed-
siębiorcy. Rzemieślnik nie może być przedsiębiorcą, ponieważ jego działania 
mają charakter odtwórczy i nie posiadają charakteru przedsiębiorczego. Przed-
siębiorca może być tylko założycielem przedsiębiorstwa lub osobą podejmująca 
przedsiębiorcze działania w ramach istniejącego przedsiębiorstwa22.

Robert Hornaday zwrócił uwagę na odmienne cechy przedsiębiorców i wy-
różnił grupy przedsiębiorców ze  względu na  motywy, którymi się kierują, 
i przyzwyczajenie do prowadzonej działalności, determinujące ich skalę dzia-
łania oraz wpływają na emocjonalny stosunek do własnego przedsiębiorstwa23. 
Według jego klasyfikacji, zostały wyodrębnione grupy rzemieślników, promo-
torów i profesjonalnych menedżerów, których wspólną cechą jest dobra zna-

21 Przedsiębiorczość i zarządzanie małym…, s. 35.
22 B. Piasecki, Przedsiębiorczość i mała…, s. 40.
23 R. Horonday, Dropping the E-words from small business research, „Journal of Small 

Business Management”, 1990, vol. 28, no. 4.
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jomość tajników wykonywanej profesji, a dzieli ich przywiązanie i sentyment 
do sposobu działania i miejsca.

Rzemieślnicy wytwarzają swoje produkty i oferują usługi, wykonywana dzia-
łalność sprawia im satysfakcję i dosyć rzadko starają się rozwinąć działalność 
ponad możliwości osobistej kontroli procesu produkcji czy wykonania danej 
usługi. Drobne firmy rzemieślnicze działają na niedużą skalę, bez konieczności 
ich rozwijania. Przykładem będą tu pracownie witraży, restauracje, warsztaty 
samochodowe czy specjalistyczne zakłady stolarskie.

Promotorzy to właściciele small businessu, którzy swoją uwagę koncentrują 
na własnym bogactwie i realizując poszczególne kontrakty, rozwijają i sprzedają 
swoje firmy bez żadnego sentymentu. Zakładają własną działalność gospodar-
czą lub odkupują przedsiębiorstwa od innych, rozwijają lub restrukturyzują ich 
działalność i sprzedają z zyskiem innym przedsiębiorcom. Mogą być nimi wła-
ściciele przedsiębiorstw produkcyjnych, budowlanych skupujących i remontu-
jących nieruchomości oraz punktów gastronomicznych.

Profesjonalni menedżerowie, to właściciele przedsiębiorstw którzy za głów-
ny cel stawiają sobie budowanie przedsiębiorstwa oraz starają się kontrolować 
wzrost oraz strukturę własnej organizacji, którą traktują bardzo poważnie jak 
mały lub wielki biznes. Bardzo mocno są związani i identyfikują się ze swoim 
przedsiębiorstwem i zależy im bardzo na jego rozwoju.

Alan Gibb i John Ritchie, twierdzą, że wiek przedsiębiorcy należy do jednych 
z kryteriów oceny motywacji wyboru działalności przedsiębiorstwa i jest głów-
ną kategorią kolejnej klasyfikacji przedsiębiorców. Ci autorzy zwracają uwagę 
na specyficzną wiekową prawidłowość, która kieruje osobami rozpoczynający-
mi działalność gospodarczą24, mimo istniejących zależności w ich doświadcze-
niu, kwalifikacjach i umiejętnościach.

W swoim modelu, który dopasowali do rozwoju społecznego, cytowani au-
torzy wyróżnili cztery kategorie przedsiębiorców:
1. improwizatorów, do których zaliczyli młodych, niedoświadczonych 20-lat-

ków z dużą odwagą i chcących robić to, co potrafią najlepiej;
2. rewizjonistów, ludzi 30-letnich, którzy postanowili zmienić dotychczasową 

ścieżkę kariery z pracowników etatowych i próbują swoich sił jako przedsię-
biorcy;

3. kontynuatorów, osoby 40- i  50-letnie, które rzadko podejmują radykalne 
działania, swoje umiejętności rozwijają zaś w branży, którą doskonale znają;

24 A. A. Gibb, J. R. Ritchie, Entrepreneurship, Part I: Entrepreneurialism as a Social Pro-
cess, Durham – Shell, 1981.
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4. powracających, grupa 60-latków, wracająca do biznesu, którzy jako młodzi 
ludzie pracowali lub prowadzili małe kwiaciarnie, hotele czy kawiarnie.
Kolejna klasyfikacja to opracowanie Richarda Scasego i Roberta Goffee, któ-

ra dzieli przedsiębiorców na grupy ze względu na zaangażowanie w proces wy-
konywania podstawowej działalności gospodarczej. Kiedy firma zaczyna się 
rozwijać, przechodzą stopniowo od bezpośrednich działań wykonawczych, po-
zostawiając podstawowe zarządzanie przedsiębiorstwem swoim pracownikom, 
a swój potencjał i wiedzę wykorzystują na działania planistyczne. W skład kla-
syfikacji tych autorów wchodzą następujący przedsiębiorcy25:
 ■ samozatrudniający się – przedsiębiorcy pracujący samodzielnie lub z człon-

kami rodziny, wykonują wszystkie działania związane z prowadzeniem firmy 
(właściciele małych sklepów, punktów usługowych i warsztatów);

 ■ małych przedsiębiorców, którzy pracują wspólnie z innymi zatrudnionymi, 
ale wykonują również podstawowe zadania administracyjne (rozliczenia po-
datkowe, kadry, księgowość), np. rzemieślnicy;

 ■ właścicieli kontrolujących, którzy nie pracują razem z pracownikami, są od-
powiedzialni za zarządzanie przedsiębiorstwem i wszystkie prace związane 
z rozliczeniem i administracją, ich działania polegają na kontroli sprawności 
przedsiębiorstwa i planowaniu bieżących zadań do wykonania;

 ■ właścicieli dyrektorów, kontrolujących działalność, dzięki obowiązującej 
w przedsiębiorstwie hierarchii, księgowość, archiwizacja danych czy kadry 
jest delegowana na innych menedżerów i starszy personel administracyjny, 
sami natomiast zajmują się planowaniem strategicznym, służącym rozwojo-
wi przedsiębiorstwa.
Kończąc powyższe rozważania, należy podkreślić, że nie sposób jest zapo-

znać czytelnika z  mnogością kwalifikacji, które można znaleźć w  literaturze 
z tej dziedziny. Autor przedstawił w artykule jedynie te, które – jego zdaniem – 
zasługują na szczególną uwagę.

zakOńczenie

W artykule zostały omówione jedynie w  zarysie poglądy ekonomistów 
zajmujących się problematyką przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy bez naj-

mniejszej wątpliwości pełnią niezwykle ważną rolę społeczną. To dzięki nim 
powstają nowe produkty i miejsca pracy. Odprowadzają także do kasy państwa 
niemałe podatki, dzięki którym jest możliwe finansowanie różnego rodzaju 

25 R. Scase, R. Goffee, The Entrepreneurial Middle Class, Routledge, 1982, s. 70–175.
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usług społecznych. W rozwoju lokalnym odgrywają również istotną rolę, po-
nieważ bardzo często dają początek procesowi rozwoju gmin i powiatów. Trzy 
problemy, które zostały pokazane czytelnikowi w sposób skondensowany, mia-
ły na celu tylko przybliżenie ważności zagadnień i roli przedsiębiorcy, jaką od-
grywają w  dzisiejszym szybko globalizującym się i  mocno konkurencyjnym 
rynku. Podyktowane jest to możliwościami czysto technicznymi (edytorskimi) 
i powinno być inspiracją do dalszych badań tego zjawiska, występującego w go-
spodarce wolnorynkowej.
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entrepreneurS and their behaviOur 
in a free Market

Summary

The development of civilization and the division of labour connected with it has led to 
the separation of a  group of people who professionally deal with the satisfaction of 

human needs. These people are called entrepreneurs. To put it briefly, an entrepreneur is 
someone who runs a business and takes the risks associated with running the given busi-
ness. He is a key figure of the company and the main driving force of economic progress. 
Each entrepreneur, being an individual and social person, establishing his own company, is 
guided by various premises. He is unsure whether his company will succeed or fail on the 
market. The article has a theoretical character, its main goal is to bring the reader closer to 
the knowledge on this important and extremely interesting topic, with reference to literary 
studies based on Polish- and English-language scientific literature. They are literary studies 
based on Polish and English-language scientific literature, addressing the issues of this ex-
tremely interesting and important subject.

Keywords: entrepreneur, entrepreneurship, entrepreneurial innovations, free market, en-
trepreneurial risk, entrepreneurial motivations
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variOuS aSpectS Of lOve 
in Manfred, cain and heaven and earth 

by geOrge gOrdOn byrOn

One of the major English Romantics, Lord Byron offers a captivating study 
of love in the series of the Mystery Plays or the Speculative Dramas1, in-

cluding Cain, Manfred and Heaven and Earth. The reader will infallibly no-
tice the multiplicity of the relationships between parents, children, lovers and 
siblings. Moreover, the author presents the bonds between human beings in 
general and their attachment to life. Love of God and human devotion to 
Him are also thoroughly exploited. All these manifestations of love are closely 
bound with the motifs of guilt, sexuality, knowledge and death which are inter-
linked with each other. Those interrelations constitute a main subject of John 
W. Ehrstine’s discussion, in which he focuses mainly on the love – knowledge 
relationship:

Love and knowledge are presented as kindred paradoxes, each… being anti-
thetical to each other. There is no real choice between love and knowledge because 
they are, by a further paradox, clearly akin in their disastrous results2.

1 Term used by Leslie A. Merchand in her analysis.
2 J. W. Ehrstine, The Metaphysics of Byron. A Reading of the Plays, Paris, 1976, p. 92.
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The main assumption of his analysis is that, tragic in its essence, love is in-
extricably linked with death and suffering. All those conclusions will serve as 
a background for a further and more detailed analysis of the above-mentioned 
Byron’s dramas.

1. rOMantic lOve

In all three dramas the mutual relations between men and women seem to be 
one of the central motifs. The main protagonists of Heaven and Earth – Anah 

and Aholibamah – are in romantic relationships with two angels – Azaziel and 
Samiasa. Simultaneously, two sons of Noah – Irad and Japhet – claim to love 
these ladies3. The situation is further complicated by the fact that love between 
human beings and ethereal creatures is sinful and sacrilegious, which is sug-
gested by both Archangel Raphael and Noah4 and affirmed by Bernard Black-
stone,

What happens… when the barrier between heaven and Earth is lowered?… 
The descent of the Sons of God to the daughters of Men initiates frightening con-
sequences5.

Nevertheless, the ladies reject the love of their earthly admirers and choose 
the heavenly ones. Anah realizes her love is impious and negatively influences 
her devotion to God but she is unable to resist it6. Leslie Marchand describes 
her as a more tragic figure, since troubled with the conviction of sin she is torn 
between her feelings and conscience7. Another matter which concerns Anah 
is that angels are immortal and her lover will most surely outlive her8. Aholi-
bamah similarly seems to be deeply involved in her relationship with Samiasa 
but she does not feel guilty of it, And where is the impiety of loving Celestial na-
tures?, she asks9. She claims to be ready to share both happiness and sorrow with 
her beloved one. She supports the probity of her deeds with the statement that 
human soul is immortal just like the heavenly creatures are10.

3 G. Byron, Heaven and Earth, I, i , 23–30.
4 Ibidem, I, iii, 510–530, 560–570.
5 B. Blackstone, The Dramas and the Island, London, 1975, p. 250.
6 G. Byron, Heaven…, I, i, 12–20.
7 L. Marchand, Byron’s poetry. A Critical Introduction, Boston, 1965, p. 91.
8 G. Byron, Heaven…, I, i, 30–40.
9 Ibidem, I, i, 10–11.
10 Ibidem, I, iii, 460–465.
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Merchand discusses this matter suggesting that Aholibamah has the pride in 
her immortal part that gives her equality with her angel11. The angels resolve the 
women’s doubts saying that God is love and their commitment is but the emu-
lation of God’s love, Did not God love what he had made? And What do we but 
imitate… his love unto created love?, they ask12. The ladies are highly romantic in 
their vision of love. Instead of choosing security on the ark by the side of Irad 
and Japhet, they would rather die in the flood with their angels. Similarly, Japhet 
loves Anah with a passionate and unconditional love. Ready to forgive her that 
she chose someone else, he decides to or risk his own life and stay with a loved 
woman13. This unfulfilled love makes him overwhelmed by sorrow and drives 
him to summoning evil spirits in order to mollify the pain. He is endowed with 
the dignity of his tragic mortality, for he has to choose between his obligation to 
survive and be the father of the next generations, and the desire to save Anah 
against God’s will14. Irad, conversely, is very rational in love. He would be ready 
to love Aholibamah provided that she desires him as well. He is waiting patient-
ly, hoping that time will change the ladies’ hearts15. This opposition between the 
two brothers emphasizes the contrast between the romantic blind love and its 
more sensible variant.

In Cain love constitutes a background of all the events. All the human pro-
tagonists are a family, hence the reader may find all kinds of family relations 
there. Adam and Eve have four children: Cain, Abel, Adah and Zillah. Apart 
from being siblings they form two marriages – Adah is Cain’s wife and moth-
er of his children, and Zillah is married to Abel. These incestuous relations be-
tween the couples may seem immoral and blasphemous to a modern reader but 
to the protagonists the situation was natural, since they were the only people in 
the newly created world. The spouses are loyal and faithful to each other and 
form complainant relationships16. Gentle and noble in nature Cain who, on the 
surface may be perceived to be a rather negative figure, sincerely loves his wife 
with pure and strong love. Even Lucifer himself saying, I pity thee who lovest 
what must perish is unable to alter his feelings, for Cain answers, And I thee who 

11 L. Marchand, Byron’s poetry…, p. 91.
12 G. Byron, Heaven…, I, iii, 506–512.
13 Ibidem, I, iii, 600–603.
14 L. Marchand, Byron’s poetry…, p. 92.
15 G. Byron, Heaven…, I, ii, 22–26.
16 G. Byron, Cain, I, i, 55–63.
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lov’st nothing17. When shown all the beauties of the world, Cain says that Adah 
is still much pricier to him. She proves to be even stronger than her husband is. 
In verbal clashes with the devil she preserves composure and does not let the 
spirit deceive her. Marchand calls her a typical Byronic heroine utterly devoted 
to Cain, which is definitely true18.

The aforementioned motif of incest is also present in Manfred, described 
by Blackstone as: an escapist drama which includes the element of remorse for 
injury inflicted on a loved woman19. Astarte, with whom Manfred used to be in 
love, was probably his sister, although it is not explicitly revealed in the poem. 
The reader may only deduce it from the utterances of Manfred and Manuel20. 
Love in this dramatic poem is inseparably linked with the motifs of guilt, 
death, and crime, for Astarte was mysteriously killed. The readers are not in-
formed about the circumstances of her death but, at the same time, Manfred 
confesses that he somehow contributed to the crime. He claims, however, that 
he did not shed Astarte’s blood personally but, notwithstanding, he feels re-
sponsible for the murder and lives tormented with constant pangs of con-
science.

Irena Dobrzycka, in addition, suggests that Manfred killed Astarte in a spir-
itual, and not physical way, which is even worse a crime, for he is not able to 
gain forgiveness21. His sense of guilt is reflected in his conversation with Cham-
ois Hunter when Manfred confesses that he hurt the most those who loved him 
and whom he really loved22. In his soliloquy in the Valley of Alps he reflects on 
the fact that had he not been born, and had not loved Astarte, she would have 
lived now23. In all these monologues Manfred presents himself as a person who 
is deeply hurt and unhappy and, following Dobrzycka, self-ordeal is the only 
appropriate punishment for him24. He realises that his love is sinful but, never-
theless he loves Astarte more than anything else in the world:

17 Ibidem, II, ii, 337–339.
18 L. Marchand, Byron’s poetry…, p. 90.
19 B. Blackstone, The Dramas…, p. 232.
20 G. Byron, Manfred, III, iii, 25–45.
21 I. Dobrzycka, Kształtowanie się twórczości Byrona. Bohater bajroniczny a zagadnienie 

narodowe, Warszawa, 1963, p. 70.
22 G. Byron, Manfred, II, i, 83–87.
23 Ibidem, II, ii, 192–202.
24 I. Dobrzycka, Kształtowanie się twórczości…, p. 61.
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Thou lovedst me
Too much, as I loved thee: we were not made
To torture thus each other – though it were
The deadliest sin to love as we have loved…25

From Manuel’s recollections of the past events they appear to have been 
a perfect couple, very similar to each other, with the same interests in life and 
the same personality traits. All those similarities further support the assump-
tion that they might have been siblings. Ehrstine supports the presence of incest 
motif in Manfred giving two arguments to substantiate it, namely that this motif 
was immensely popular in Byron’s times and secondly that, through blood kin-
ship, incest makes Manfred’s curious murder like Cain’s of Abel26. Moreover, she 
claims that sexuality carries with the deadliest sin and is a direct cause of man’s 
fall27. Dobrzycka further supports this view and adds that incest serves mainly 
as a means of expressing the character’s rebellion against moral standards limit-
ing one’s romantic individuality, which is definitely true when considering the 
attitude of Manfred28.

Blackstone comments on this situation in a following way,

Losing their identity, that is to say their relationship as whole personalities with 
the whole, they scurry from the immobilised centre to the destructive circumfer-
ence and back again, seeking a final solution in suicide29.

Love is presented as tragic here and leads to a calamitous end of both lovers.

2. parental and SiblingS’ lOve

Parental love is mentioned in two dramas of the three discussed, namely 
Cain and Heaven and Earth. In the former it is confronted with a problem 

– when Cain commits fratricide, Eve curses him and Adam renounces all his 
bonds with his son. However, he generally moralizes without dignity and seems 
to be a rather bland figure in the text30. Only Adah remains faithful to her hus-
band and brother and decides to stand by his side. Lucifer tries to deceive her 

25 G. Byron, Manfred, II, iv, 121–124.
26 J. W. Ehrstine, The Metaphysics…, p. 22.
27 Ibidem.
28 I. Dobrzycka, Kształtowanie się twórczości…, p. 73.
29 B. Blackstone, The Dramas…, p. 233.
30 Byron. The Critical Heritage, ed. A. Rutherford, London, 1970, p. 242.
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saying that parental love will always be stained by the original sin, committed 
by the first parents, and that it will bring nothing but sorrow to next genera-
tions31. Cain, despite despising his father for bringing death on his descend-
ants, is himself a loving father to his own children. He would do everything to 
preserve them from the consequences of the sin his parents had committed. 
Adah is a loving mother as well. It is not the paradise but rather the family that 
she needs to be happy. Blackstone describes her in a following way, contrasting 
her with Cain, Adah’s pleas for family life, for parental joys, for contentment with 
simple human satisfaction, as against the vast and disturbing speculations which 
throng Cain’s mind32. In comparison with other parents in the discussed dramas, 
Adah appears to be the best mother, who sacrifices everything for the sake of 
the happiness of her family. Eve, on the contrary, is so concerned with her feel-
ings of guilt and, which is suggested by Ehrstine, hatred for herself, that she is 
not really able to love. She blames herself for bringing death to the world and 
thus love gives her only pain instead of selflessness and parental joys33. Her fail-
ure to be a good mother may be illustrated by the following words,

Eve on one occasion and one only expresses herself with energy, and not even 
then with any great depth of that maternal feeling which the death of her favour-
ite son was likely to excite in her34.

In the Heaven and Earth Noah combines all the platitudes of a stern father 
and an Evangelical parson35. He obeys God’s orders and objects to his son’s in-
tention to save Anah – one of the Cain’s descendants. He is a loving father, de-
manding obedience from his children, but when he hears about the state that 
Japhet fell into, he rushes to save him from the contact with evil powers36.

As far as the love between brothers and sisters is concerned, it is present-
ed, with one exception, as the purest and the most firm kind of love. Anah and 
Aholibamah truly love each other and are ready to die together. Anah is in de-
spair when she realises that she will not be able to save her sister’s life, Oh! if 
there should be mercy!… I abhor death, because that thou must die37. In Cain Zil-

31 G. Byron, Cain, I, i, 390–392, 420–421.
32 B. Blackstone, The Dramas…, p. 249.
33 J. W. Ehrstine, The Metaphysics…, p. 93.
34 Byron. The Critical Heritage…, p. 242. 
35 L. Marchand, Byron’s poetry…, p. 93.
36 G. Byron, Heaven…, I, ii, 1140–1150.
37 Ibidem, I, iii, 462–464.
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lah and Adah are also closely connected with each other. The only thing that is 
able to part them is Cain’s fratricide, and the fact that Adah decides to depart 
with her husband. Beforehand, the sisters lived in accordance with each oth-
er, though their relations were definitely not equally passionate to Anah’s and 
Aholibamah’s.

Brotherly love is much more problematic. In Heaven and Earth Irad and 
Shem genuinely worry about Japhet who is almost mad with love and they at-
tempt to get his senses back. Irad talks to his brother in a harsh yet caring man-
ner, but to no avail38. In Cain the relation between Abel and Cain, though tragi-
cally ended, was rather proper. Brothers worked together and respected each 
other. What differentiates them is worshipping God and sacrificing to Him. 
Cain refuses to do so, which leads to the unintentional murder of Abel, Abel at 
length falls by a random blow given in a struggle of which the object is not his de-
struction but the overthrow of Jehova’s altar39. In fact Cain loves his brother and 
has real pangs of conscience, thus he subsides into a remorse that is deeper and 
more agonizing than any punishment that could be inflicted upon them40. He is 
ready to give his life in exchange for Abel’s, which is of course impossible. Cain 
has never been jealous of his brother but Lucifer tries to arouse the jealousy in 
him claiming that Abel is the favourite of God and their parents41. The result is 
Cain’s fury when God rejects his sacrifice and the murder.

3. lOve tO gOd

Love to God is a problematic issue in all three dramas. The protagonists 
may be divided into those who entirely trust the Lord and offer Him their 

absolute devotion and into those who rebel. Adam, Eve, Noah, Abel, Zillah 
and Adah may be classified to the first group, whereas Cain and Manfred may 
serve as their opposition. The former characters express their love to God 
preaching aloud, as is the case with Adam and his family. They form a society 
of acceptors, the guilty and repentant42. The latter rebel against God and refuse 
to worship Him. What is curious, both groups desire knowledge about the es-
sence of good and evil and resort to the contact with the evil spirits to achieve it. 

38 Ibidem, I, ii, 170–246.
39 Byron. The Critical Heritage…, p. 242.
40 L. Marchand, Byron’s poetry…, p. 89.
41 Byron. The Critical Heritage…, p. 241.
42 B. Blackstone, The Dramas…, p. 244.
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They attempt to fulfil the emptiness in their life trying to satiate their un-
quenchable thirst for wisdom. In Byron’s dramas, which Herbert Read calls, 
a challenge to conventional piety43, the author presents the failure of both love 
and the thirst for knowledge to pierce through the Cloud of Unknowing which 
envelops man from his birth, suggesting that man ought to desist from fathom-
ing the mysteries that are not destined to be revealed to a human mind 24744. 
Ehrstine, when discussing Manfred, comments on that problem in a  simi-
lar way, claiming that the pursuit of unattainable things deprived Manfred 
of the possibility of a real human love. Furthermore he states that, Astarte’s 
death wracked Manfred with remorse so great that it cannot be soothed by any 
amount of knowledge45, and that though those two may seem antithetical to 
each other, paradoxically both lead to human’s disaster46. Cain and Manfred, 
prove it to be right, since though they become more experienced and more 
knowledgeable, they gradually separate themselves from God and turn their 
backs at Him.

The question of faith and religion is thus quite complicated in Byron’s works. 
The theology of Cain is altogether gloomy and hopeless, professes Rutherford47. 
Paradoxically, it is Lucifer who appears to be more enticing and presents him-
self as a reasonable rational knowledgeable being whose whole argument is di-
rected against the goodness or the power of the Deity, and against the reasonable-
ness of religion in general48. In contrast, God has nothing to offer to a man except 
death and suffering, in the world created by Him: The body of man is… ordained 
to nothing more than to labour, disease and death, and the soul is immortal only 
to be wretched49.

Such image of God is also reflected in Heaven and Earth, the most strik-
ingly when a woman is in despair at the imminent death of her innocent child. 
Most of the characters, with Japhet in particular, are unable to understand the 
cruelty of God’s will. The only explanation provided by the author is that the 
descendants of Cain are destined to vanish from the Earth, hence the suffer-

43 H. Read, Byron, London, 1951, p. 32.
44 B. Blackstone, The Dramas…, p. 247.
45 J. W. Ehrstine, The Metaphysics…, p. 22.
46 Ibidem, p. 93.
47 Byron. The Critical Heritage…, p. 245.
48 Ibidem, p. 234.
49 Ibidem, p. 245.
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ing and death. A contradictory view and a confession of faith is expressed by 
Aholibamah, when she says, I have ever hailed our Maker… a God of love, not 
sorrow50.

Japhet’s love to Anah should also be mentioned when discussing the devo-
tion to God. When the lady declares her love to Azaziel, Japhet hopes that she 
at least still loves God. He does not approve of the union with an angel but his 
utmost concern is saving Anah’s life and soul. He also admits that love predomi-
nantly equals sorrow for even God had to weep over the world soon after it had 
been created51. Eventually, he chooses life instead of love which brings him even 
more emotional suffering.

Another kind of love that is partly connected with God’s love is human com-
mitment to his fellow creatures. When the flood is sent to destroy all life in the 
world, Japhet feels sorry for those who will be drowned and is not able to under-
stand why he is the chosen one to survive. To obey God he is forbidden to save 
anyone’s life. It makes his life miserable and takes all the joy out of him, espe-
cially that the woman he loves is among those who are doomed to death. Anah 
cries as well when seeing her father’s tents drowning feeling unable to under-
stand her lot52. Love again here is mixed with fear and suffering, which proves 
that one would not be able to exist without the other.

The foregoing analysis shows Byron’s attitude towards love to be rather com-
plex. Read suggests that the key to understanding it may be found in one of By-
ron’s Occasional Pieces, in which the author bears a striking resemblance to the 
protagonists of his works,

‘T is time this heart should be unmoved
Since others it hath ceased to move:
Yet, though I cannot be beloved,
Still let me love!

My days are in the yellow leaf;
The flowers and fruits of Love are gone;
The worm, the canker, and the grief
Are mine alone!53

50 G. Byron, Heaven…, I, iii, 458–60.
51 Ibidem.
52 Ibidem.
53 H. Read, Byron…, p. 16.
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The poem proves that love seen by Byron is often complicated, blasphemous, 
confronted with crime, painful and passionate. The characters love with their 
whole hearts regardless of the consequences and in spite of the hindrances. Not 
even the destruction of the world or death were able to alter their feelings and 
love is shown to be worth all the pain and suffering it might bring along. This 
romantic view of love proves to remain contemporary to the subsequent gen-
erations of readers and has become one of the factors that made Byron’s works 
immortal. The application of religious motifs, moreover, allows to portray cer-
tain aspects in a larger cultural context and, thus, make it accessible and under-
standable to broad audiences.
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róŻne Oblicza MiłOści 
w draMatach geOrge’a gOrdOna byrOna

Streszczenie

Lord George Gordon Byron, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli angielskiego ro-
mantyzmu, w swoich dramatach w interesujący sposób opisuje różne rodzaje miłości. 

Kain, Manfred oraz Niebo i Ziemia są studium relacji międzyludzkich, takich jak miłość ro-
dzicielska, braterska oraz romantyczna. Ponadto autor pokazuje również stosunek człowie-
ka do Boga w obliczu różnych życiowych sytuacji i prób. Problem wiary, zaufania Bogu oraz 
ważności wypełniania w życiu woli boskiej są jednymi z kluczowych motywów wykorzysta-
nych w omawianych dziełach.
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Byron na przykładzie wybranych bohaterów stara się pokazać, że miłość jest uczuciem 
złożonym, wielowymiarowym, któremu nieodłącznie towarzyszą: poczucie winy, seksual-
ne napięcie, chęć poznania oraz śmierć. Z tego powodu relacje międzyludzkie pokazane są 
jako problematyczne, często naznaczone bólem i cierpieniem.

W niniejszym artykule znajduje się analiza poszczególnych aspektów miłości w drama-
tach Byrona, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji różnych wyborów dokonywa-
nych przez człowieka w imię miłości. Ponadto zwraca się uwagę na fakt, iż wykorzystanie 
postaci biblijnych osadza teksty Byrona w kontekście kulturowym i tworzy z nich uniwer-
salne alegorie ludzkich postaw.

Słowa kluczowe: Lord Byron, Manfred, Kain, Niebo i Ziemia, miłość, rodzina, relacje mię-
dzyludzkie, śmierć
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Sir andrzej panufnik 
– an untypical eMigratiOn

i

Musicians of course are natural émigrés, partly because music is an inter-
national language, so they can work in almost any country that enjoys 

a similar aesthetic. This has always been so: there were always „wandering min-
strels”, plying their skills from village to village, country to country, anywhere 
else than home because you cannot perform the same music, or even the same 
style of music, in the same place all the time. Sophisticated concert audiences 
constantly expect to hear different virtuosic interpretations, and musical village 
enthusiasts equally enjoy variety.

The desire of composers and performers to travel abroad reflects the instinc-
tive urge of each new generation of graduates, who want to study with famous 
teachers, to listen and learn. They gravitate naturally to wherever they feel they 
can develop as a musician or composer most interestingly.

This broadening of his horizons was the aim of the young Andrzej Panuf-
nik after graduating in the 1930s. Through a grant, following his Distinction 
graduating from the conservatoire in Warsaw, Panufnik travelled and studied 
from 1937 to 1939, first and foremost accepted by a friend of Johannes Brahms, 
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the famous Felix Weingartner, the Chief conductor of the Great Vienna Phil-
harmonic. When Weingartner in 1938 left Vienna in protest against Anschluss 
and Nazi policies, Panufnik followed him to Paris, where he also studied French 
Impressionist music with Philippe Gaubert, the conductor and friend of Claude 
Debussy and Maurice Ravel. Gaubert was so taken with the young Panufnik’s 
comprehension and sensitivity to his specialisation that he refused to be paid 
for his generous gift of unique knowledge of French impressionist music.

After these exceptional experiences Panufnik took himself to London 
where he attended every possible major concert. In those two years before the 
war broke out, he not only absorbed invaluable conducting skills from two 
very great men, but he considered it a part of his learning process to listen 
to every orchestra possible, until he had amassed a rich knowledge of how to 
conduct all types of works, and also, to him even more important, how to un-
derstand communication and orchestral possibilities, which would be benefi-
cial to his future compositions. Throughout his professional life, composition 
was far more important to Panufnik than conducting. Through his self-im-
posed studies, therefore, travel became a natural part not only of his musical 
culture but also his way of life. He belonged to Europe long before his emigra-
tion, though his Polish heritage reappeared profoundly within his music all 
his life.

Obviously, he was not the only Polish composer of his generation to go 
abroad. Others include Roman Palester and Antoni Szałowski who went to Par-
is, along with innumerable students from the USA, Britain, and many other 
countries, to study with the famous and extraordinary Nadia Boulanger, both 
before and after the Second World War. Panufnik, despite his warm respect for 
Boulanger, instinctively avoided being too strongly influenced by her (although 
post-war she developed a deep admiration for his work and publicly stated that 
he was one of the most interesting composers of his generation).

In 1939 he returned to Poland to care for his parents, owing to the threat of 
war. His duo with his friend Witold Lutosławski lasted for three and a half years 
in one of the artistic cafés. They also gave dangerous but exhilarating secret 
concerts in defiance of the Nazi ban. He also had time for composition but. He 
lost every note of music he had composed (including two symphonies) in the 
aftermath of the 1944 Warsaw Uprising as well as, much worse still, losing his 
dearly beloved brother, a brave member of the Armia Krajowa (Home Army) 
resistance.
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After the War he naïvely but passionately set out to restore orchestral music 
to the Polish people. He rushed into re-assembling the Kraków orchestra after 
five miserable years of orchestral concerts being banned by the Nazis. This was 
a major tactical error on his part, as it got him noticed by the new conquerors of 
Poland. For the first four years under the communist regime, however, he and 
his fellow composers were left in peace as far as composing was concerned, cre-
ating, experimenting absolutely as they wished.

The crunch that eventually led to his emigration came in 1949 with the im-
position of socialist realism, an absolute nightmare for independent and origi-
nal composers. Like everyone else, he compromised to the minimum possible, 
but he had to buy medicine and food for his father who lived with him; also 
helping to support his little orphaned niece, Ewa, who was staying with her de-
ceased mother’s relatives in Silesia. The years from 1949 onwards were a hell as 
he saw his post-war compositions, previously admired, now mostly criticized 
and banned as being in the communist language: „Bourgeois, decadent, not 
fit for the great socialist era” (and other intended insults). At the same time he 
was under much tougher pressure to conform than his contemporaries because, 
without his permission, he had been named a „Composer Number One”1 in Po-
land, which was a very unwelcome title.

By 1954, due to political pressures, he felt so dried out and desperate that 
he could no longer compose with fresh, exciting, imaginative ideas, which had 
been the first main purpose of his whole life. In his last four years in Poland, 
the only serious work he seemed to have written was his „Heroic Overture”, but 
that was a work he had mostly composed in 1939, on a wave of optimism that 
the Polish Army could defeat the invading Germans, leaving it unfinished when 
there was no more heroism to celebrate.

Circumstances got worse and worse. His adored baby daughter of his first 
wife was drowned in the bath when the mother had an epileptic fit. The bully-
ing by the authorities became devastating. Panufnik sunk into deep depression. 
His Irish wife, Scarlett, who still had a British passport, was able to get to Lon-
don on the excuse that her father was ill. She bravely managed to arrange an in-
vitation to Zürich radio for her husband to conduct Polish music and was able 
to inform crucial British officials of his impending arrival.

Having briefly filled in the reasons for the escape, let us jump to Panufnik’s 
arrival into Britain. He flew to London Airport from Zürich on 14th July 1954. 

1 Internetsite: Ninateka.pl/kolekcje/panufnik/biografia, last accessed 15 VI 2018.
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Highly strung under any circumstances, he arrived with battered nerves, no 
money and just one small suitcase filled with his scores – possibly plus two 
shirts? He was almost 40 years old but had painfully few scores to bring with 
him, owing to the loss of all his music in 1944, as well as to the last four musi-
cally infertile years in Poland. He was met by Scarlett and two officials from the 
British Foreign Office Special Branch, who took him to a hiding place up-river 
on the Thames.

After a  short recovery period, a press conference was organised, presum-
ably by the Foreign Office. (This of course was deep within the Cold War peri-
od.) Panufnik, though a profoundly reserved, shy man, with a loathing of pub-
lic speaking, was aching just at that point to explain the miseries suffered by all 
creative arts’ individuals in his native land. He wanted to describe to his West-
ern colleagues the crushing of the imaginations of Polish creative artists. He 
said at the press conference:

„I have longed to speak out about Poland’s enslavement by Soviet Russia, 
about the misery of our people and the frustration of intellectuals , scientists 
and all creative artists”.

He went on in some detail about the difficulties, finishing on the words:

„I hope that my protest will help my fellow composers still living in Poland 
with their struggle towards liberation from the rigid political control imposed 
upon them”.

(The thaw a couple of years later does seem to relate to Panufnik’s flight – 
the authorities didn’t want any more composers following his example, so they 
might have loosened up because of this.)

He was speaking from his heart. He had been through hell on earth, with of-
ficial interference in everything he did or tried to do – now his great longing 
was to be able to return quietly and peacefully to composition. Meanwhile, he 
was pained by a left-wing British journalist who was shocked that he could want 
to leave his socialist paradise. He was all too aware of the fashion in London to 
be pro-Russian – a whole myriad of intellectuals whom Lenin described as the 
Useful Idiots2. To try to reach the consciences of these mostly wealthy poseurs, 
though he was now longing to start to compose again, out of duty, he agreed to 
give interviews for the BBC and for the Radio Free Europe. He even accepted 
a commission from The Times newspaper to write two serious articles and lat-

2 Internetsite: Hnn.us/articles/122.html, last accessed 15 VI 2018.
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er wrote a long, very detailed article for the French émigré publication „Kultu-
ra”, condemning of course socrealism. And that was published in English and 
French magazines.

Unsurprisingly, this caused a fresh outburst of damning lies from the Soviet 
propaganda factory, character-assassinating, dirty propaganda against the trai-
tor who had escaped. In Poland all Panufnik’s scores were to be destroyed, his 
name was not allowed to be written or spoken. He ceased to exist… He had nev-
er existed… He was cleaned off the slate. He really did disappear off the radar in 
Poland, and the younger generation had no idea of his existence.

The main accusation was that he had left Poland to make money, which an-
yone who knew him would, of course, find ridiculous. Panufnik was never in-
terested in wealth. He had other priorities, mainly composition. He was at this 
time only interested in conducting enough to cover living expenses for himself 
and Scarlett and to pay back his debts. Then what he wanted, more than any-
thing else in the world, was to find a quiet place without interference to com-
pose as his soul needed.

Meanwhile he had to borrow money. He was helped with great generosity 
and grace by the leading British composer of the day, Ralph Vaughan Williams. 
And then, Sir Stuart Wilson, who had a high position at Covent Garden Opera, 
arranged a guaranteed overdraft for Panufnik at his bank. The musical, warm-
hearted Lord Norwich gave him a key to his front door and invited him to come 
in and work on his piano whenever he needed to.

In those early days in England, the BBC was also helpful. The Music Con-
troller of the Third programme – all classical music programme – was Richard 
Howgill who greatly admired Panufnik. He commissioned two works and invit-
ed Panufnik three times to perform in the Proms. Panufnik greatly enjoyed the 
buzz and the enthusiasm of the young audience at these concerts.

With the help of the Arts Council he was invited to become the Music direc-
tor and Chief Conductor of the City of Birmingham Symphony Orchestra from 
1957 to 1960. Grateful to Scarlett for her major role in his escape, he accepted 
this job for two years only, partly to be able to finance her partying, night-club-
bing lifestyle which he did not enjoy. But Scarlett refused even to come to one 
concert in Birmingham, which she imagined to be a dull provincial city. 1957 
turned out to be the end of their marriage, as she then eloped with an Ital-
ian, her fifth husband. Her disappearance probably saved Panufnik’s future as 
a composer.

SIR ANDRZEj PANUfNIK – AN UNTYPICAL EMIgRATION
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ii

When I first met Andrzej Panufnik in 1960, despite his popularity with 
the Birmingham audience, he had cheerfully thrown away his career as 

a world class conductor in order to work on what he felt to be his true calling – 
composition. Never a practical man, he did this at an unfortunate moment, just 
as the BBC’s friendly Richard Howgill, reached retiring age. Howgill’s job had 
been taken over by the stern William Glock, totally dedicated to the promo-
tion of the 2nd Viennese school of composers, Arnold Schönberg, Alban Berg 
and Anton Webern. Panufnik recognized these composers as great initiators. 
In Vienna in the thirties, he had found their method extremely interesting and 
had carried out his own experiments with 12-tone rows, but he had decided 
that other people’s new ideas were not for him. However, in 1960, in the eyes of 
someone as musically sophisticated as Andrzej Panufnik, those serialists were 
old hat, with a composing ideas dating from the 1920s and 30s.

Now, quite shockingly, the new bosses at the BBC, William Glock and Hans 
Keller, fanatical promoters of the three dear and worthy Viennese experiment-
ers, were preparing to wipe the BBC’s classical music Third Programme clean 
of any 20th century music that was not a derivation from Schönberg. They were 
describing 12-tone rows as „new music” despite the fact that the idea was more 
than 30 years old.

Many British-born composers were treated at least almost as badly as 
Panufnik, which was very unpleasant. Of Panufnik’s recent recordings made by 
the BBC, still not broadcast, one was said to be destroyed, the other to have been 
lost. Two concerts abroad that included his recently award-winning „Sinfonia 
Sacra”, were broadcast omitting this symphony, which, just after Panufnik’s ac-
quisition of British citizenship, had won for Great Britain Prince Rainier’s Prix 
de Composition Musicale in 1963. A great honour.

Nine whole years passed before Panufnik’s music was heard again on the 
BBC. At one point he started to write an angry article with the title Banned in 
Poland and on the BBC, but he did not use it. He was not the bitter type. How-
ever in 1963 when his „Sinfonia sacra” won Prince Rainier of Monaco’s Prix de 
Composition Musicale, suddenly a flow of confidence rushed back into him. 
Suddenly, happy with his award, he felt able to admit to himself what had been 
obvious to me for a quite a while, that he could and he did return my totally 
overwhelming love for him. We were married at the end of 1963, and moved to 
my beloved late grandmother’s lovely 18th century home on the River Thames, 
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a good miracle (for once in Andrzej’s life) that it was available just at that mo-
ment. My grandmother should have met him – she would have loved his music 
of course and his love of aesthetic beauty, his high culture, his distinguished ap-
pearance, his exquisite good manners, his natural warmth.

My first job after our marriage was to convert the ruined stable building at the 
end of our garden into an ascetic but comfortable studio with wooden panels and 
a warm carpeted floor, with my grandmother’s old Bechstein piano and a beauti-
ful old architect’s table (symbolic but also very comfortable to work on – and apt 
because Andrzej was an architect in the way he shaped his symphonic music).

Riverside House, where we  lived, became a  much loved and welcoming 
home where many musicians and artists regularly came as friends, to join us for 
celebratory meals in our old fashioned kitchen. One of the first to stay with us, 
while visiting the Yehudi Menuhin School to teach, was Nadia Boulanger. An-
other very famous guest who used to stay with us often was the international 
Maestro Leopold Stokowski, who had first performed Andrzej’s music, „Trag-
ic Overture”, in 1949, had later conducted other Panufnik works in the USA, 
and had taken a great personal liking to him as well as his music. Stokowski 
was a very amusing, whimsical character. He loved the simplicity and warmth 
of our way of life, and would sit in my old fashioned kitchen, contentedly pod-
ding peas, or pottering around the garden cutting dead wood out of our apple 
trees. He had the highest regard for my husband’s music and gave the American 
premieres of several works, indeed world premieres of three of them. Stokows-
ki of course was of Polish origin: it was his father who emigrated to England. 
Well, we had a lot of Polish friends, a lot of friends of various nations. My hus-
band, though extremely shy with strangers, once he knew someone well, he was 
a wonderful friend and host; „Gość w domu, Bóg w domu”, that was the order!

Another brilliant Polish musician friend, often with us, was the witty and 
brilliant André Czajkowski; he was a superb pianist and his work as a composer 
is now at last getting recognized. He died tragically young, having enjoyed the 
thought of shocking all his friends by leaving his skull to the Royal Shakespeare 
Theatre for the use in the graveyard scene of „Hamlet”. When people asked 
this superb but mischievous musician if he was related to Piotr Tchaikovsky he 
would always say, „Oh yes, I’m the father”. But of course in front of the piano he 
was very serious.

Ida Haendel was also a great friend, such a superlative violinist, and deeply 
passionate about understanding the intentions of the composers whom she in-
terpreted supremely.
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Another fine violinist was Krzysztof Śmietana, who, after Yehudi’s record-
ing, made the second excellent disk of the Panufnik „Violin Concerto” – and 
Ryszard Bakst who was a faithful Panufnik’s admirer.

Andrzej spent a long time after our marriage working disciplined hours in 
his studio, looking within himself for a way to develop his musical language 
into something genuinely avant-garde, not just the over-copied Second Vien-
nese School ideas, but something with a musical character different to anything 
that had ever been heard before.

In 1968, just when the birth of our first child was due, his great idea was also 
born: the whole concept of his triads, his reflections, his geometric designs be-
came bright and clear to him. Thirteen months later, when our second child, 
Jeremy, arrived, he was becoming a different man. He was less shy, less nervy. 
A pater familias, now he laughed easily and happily. The music flowed also eas-
ily and speedily. With his new ideas, he first composed a piano work, then he 
composed a cantata „The Universal Prayer”, the great ecumenical poetic prayer 
the poet Alexander Pope – whose initials were also AP, who lived and worked 
in Twickenham in the 18th century and loved the River Thames in the same way 
as Andrzej Panufnik did.

That work was premiered and recorded by Stokowski. Making a statement to 
be printed on the back of his recording, he wrote:

„In my opinion, Panufnik’s composition »Universal Prayer« is one of the 
most original musical creations of the middle 20th Century. It is an entirely 
new development in music… In every way this composition is individual, and 
musically path-breaking”.

Leopold Stokowski was awed and thrilled by „The Universal Prayer”. He pre-
miered it in St John the Divine Cathedral in New York, insisted also to perform 
it in the St. Patrick’s Catholic Cathedral also in New York and in the University 
town of Princeton. Then he came and performed it in the little Parish Church 
just along the road from our home, where Alexander Pope was buried, and he 
recorded it in the huge Westminster Cathedral in London.

Musical acceptance at last was taking off for Panufnik. He was never going 
to hit the publicity highlights because he mostly refused to be interviewed and 
he deeply disliked any sort of publicity. Composing, he said, was his „private 
kitchen” and, unlike almost every other composer I have come across, he didn’t 
like talking about his work. In addition to this, he was quite capable of turning 
down very lucrative commissions – if they did not fit in with his mode of com-
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Andrzej Panufnik at work in his studio, composing his „Violin Concerto” for Yehudi Me-
nuhin, Riverside House, Twickenham, 1971; phot. Camilla Jessel Panufnik
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posing at that time – for instance a ballet for Sir Kenneth Macmillan and the 
Royal Opera House in London and a film by the interestingly provocative Ken 
Russell.

From 1970 onwards, the mighty and wonderful London Symphony Orches-
tra started to record much of his music, first of all with Jascha Horenstein. Over 
the years this one orchestra commissioned three works from him, celebrated his 
special birthdays, and continued to find reasons to celebrate him after his death 
even for his centenary. In 1971 – Yehudi Menuhin commissioned and later re-
corded his „Violin Concerto”, then the commissions started to fly in at speed, 
getting more and more important as we went on into the 1980s.

Especially significant were the three last symphonies, two of them highly 
prestigious Centenary commissions for the USA’s two greatest orchestras: Georg 
Solti’s Chicago Symphony and Seiji Ozawa’s Boston Symphony orchestras. The 
Royal Philharmonic Society commissioned Panufnik’s „9th Symphony”, proudly 
asking for another 9th because their predecessors had commissioned Beethov-
en’s „9th”. At that time Mstislav Rostropovich and the LSO commissioned his 
„Cello Concerto”.

In his Twickenham studio, the old stables and carriage house, Andrzej 
Panufnik composed seven symphonies, four concertos, three cantatas, and ful-
filled numerous commissions for shorter works, for orchestra, for voices, for 
soloists.

In the 1970s, Andrzej rejoiced that the Polish avant-garde was so successful. 
He admired their daring and was pleased at their successes. He privately felt he 
might have helped the change; that within two years of his leaving Poland the 
composers remaining there had dispelled the hideous burden of socrealism – 
and this might have been partly due to his rebellion and government fear that 
there would be more defections to the West. While he admired their courage at 
rejecting socrealism, however, he remained completely independent of their ex-
periments, maintaining his own original voice in composition. Meanwhile, he 
went quietly on in his own way. Perhaps even more intellectually searching than 
many of them, but, because of his shy nature and his deep dislike of publicity 
or promotion of any sort, his extraordinary originality was hardly even noticed.

In 1977 the total ban on Panufnik’s music was lifted for the annual Warsaw 
Autumn Festivals after an almost unanimous vote by members of the Compos-
ers Union: the first work to be included was his „Universal Prayer”. In 1978 his 
„Sinfonia Sacra”, celebrating the Polish Millennium of Statehood, with its strong 
emotional appeal, caused great excitement and lengthy ovations in the audi-
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Andrzej Panufnik rehearsing his „9th Symphony” with the Seattle Symphony Orchestra, Se-
attle, USA, 1989; phot. Camilla Jessel Panufnik
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Camilla Panufnik

Camilla and Andrzej Panuf-
nik, London, 1963, the year 
of their marriage; Panufnik 
collection

ence. Though invited, Andrzej could not be there – he maintained his vow that 
he would not return to Poland until communism was totally defeated and de-
mocracy was restored.

With Martial Law, Panufnik’s music was silenced again. Quite possibly the 
oppressors did not like the idea of his „Sinfonia Votiva”, commissioned for the 
centenary of the Boston Symphony Orchestra, was dedicated to the Black Ma-
donna of Częstochowa, the iconic religious image signifying „Solidarność”!

iii

In 1991, Panufnik’s last year, before the dreaded cancer claimed his life, in 
the New Year Honours of 1991 Andrzej Panufnik was amazed to be made 

a knight by Queen Elizabeth, for his „services to British music”. He was so sur-
prised when the small envelope containing this news arrived from 10 Downing 
Street, the Prime Minister’s residence, he thought someone was playing a joke 
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on him! He just didn’t believe it. This Polish composer, who arrived with no 
money and only a small suitcase containing mostly his manuscripts and print-
ed music, received one of the highest honours possible in Britain, his adopted 
country.

But he was to the very end also a Polish patriot which can be heard also in 
much of his music, in his „Sinfonia Sacra” composed for the Millennium of Pol-
ish Statehood and Christianity, in his „Bassoon Concerto” tribute to the mar-
tyred Father Popiełuszko, in his „Katyń Epitaph”, in his „Rhapsody”, his „Hom-
mage à Chopin” and so many more of his beautiful compositions.
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Andrzej and Camilla Panufnik in garden, Riverside House, Twickenham, 1990; Panufnik 
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Sir andrzej panufnik – nietypOwa eMigracja
Streszczenie

Autorka wspomina swojego męża, kompozytora Andrzeja Panufnika. Ze szczegółami  
 opowiada o korzeniach muzycznych kompozytora, jego działalności przedwojennej, 

edukacji muzycznej i rozwoju. Pisze o kolejnych etapach twórczości, związkach ze Szkołą 
Wiedeńską, twórczości w czasach II wojny światowej oraz restrykcjach powojennego reży-
mu komunistycznego.

W drugiej części opisuje życie Panufnika po emigracji do Wielkiej Brytanii i adaptację 
w nowej ojczyźnie. Opowiada o okolicznościach poznania męża i ich wspólnym życiu w ar-
tystycznym środowisku. Panufnika opisuje jako patriotę, wyklętego przez socjalistyczne 
władze, muzycznego wizjonera i inspirację dla wielu artystów, którzy byli częstymi gośćmi 
w domu państwa Panufników.

Ostatnia, trzecia część pokazuje emocje związane z  nadaniem kompozytorowi tytułu 
szlacheckiego przez królową Elżbietę II oraz podsumowuje drogę, jaką w swojej artystycz-
nej karierze przeszedł Panufnik pomimo trudności i przeciwności losu.

Słowa kluczowe: Andrzej Panufnik, kompozytor, muzyka, socrealizm, emigracja, Szkoła 
Wiedeńska
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Szymon kawalla
Uniwersytet Muzyczny fryderyka Chopina, Warszawa

Sir andrzej panufnik 
– dOktOr hOnOriS cauSa pOlSkiegO 

uniwerSytetu na Obczyźnie w lOndynie 
i uniwerSytetu MuzycznegO fryderyka 

chOpina w warSzawie 
– Życie i twórczOść

Szczęśliwy ten, kto może być kompozytorem i wykonawcą zarazem.
Fryderyk Chopin

Andrzej Panufnik należy – obok Witolda Lutosławskiego i Krzysztofa Pen- 
  dereckiego – do czołowych kompozytorów i dyrygentów polskich drugiej 

połowy XX wieku1. Muzycy ci wspaniale kontynuują linię twórczości Frydery-

1 Por. informacje w publikacjach: A. Panufnik, Composing Myself, London, 1986; D. Gwiz-
dalanka, Andrzej Panufnika życiorys własny, „Ruch Muzyczny”, Warszawa, 1988, nr 
12, 13, 14, 15, 16 i 17 (recenzja książki prostująca szereg informacji); A. Panufnik, 
Panufnik o sobie, Warszawa, 1990; B. Jacobson, A Polish Renaissance, London, 1996; 
B. Bolesławska, Panufnik, Kraków, 2001; E. Siemdaj, Andrzej Panufnik. Twórczość 
symfoniczna, Kraków, 2003; M. Grochowska, Przynęta i obroża Andrzeja Panufnika, 
„Gazeta Wyborcza”, 25 X 2014 (sprostowanie dalszych nieścisłości); A. Panufnik, Au-
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ka Chopina, Stanisława Moniuszki, Henryka Wieniawskiego, Mieczysława Kar-
łowicza i Karola Szymanowskiego, wpisując się w najwspanialszy panteon pol-
skich kompozytorów o randze międzynarodowej.

Urodził się 24 września 1914 roku w Warszawie – ojciec Tomasz był mier-
niczym, ale z pasji utalentowanym lutnikiem, matka Matylda z domu Thomas 
(pochodziła z angielskiej rodziny) – utalentowaną skrzypaczką. Muzyczna at-
mosfera rodzinna wywarła duży wpływ na przyszłość muzyczną Andrzeja Pa-
nufnika.

Od dzieciństwa uczył się gry na fortepianie. W wieku dziewięciu lat skom-
ponował pierwszy utwór – „Sonatinę” na fortepian. Jeszcze przed rozpoczęciem 
studiów skomponował do  tekstu Mariana Hemara piosenkę śpiewaną przez 
Adolfa Dymszę „Ach, pardon”, co przyniosło mu dużą popularność. Otrzymał 
solidne wykształcenie muzyczne w  Warszawskim Konserwatorium Muzycz-
nym u znakomitych pedagogów: Kazimierza Sikorskiego, Piotra Rytla, Wale-
riana Bierdiajewa, Jerzego Lefelda, Eugeniusza Morawskiego i  Witolda Mali-
szewskiego, a w Austrii – Feliksa Weingartnera. W okresie studiów powstało 
wiele jego ciekawych utworów solowych, kameralnych, symfonicznych i wokal-
no-instrumentalnych.

W połowie czerwca 1939 roku Andrzej Panufnik wrócił do Polski z woja-
ży austriackich, francuskich i angielskich. We wrześniu włączył się w działania 
obronne Warszawy. Podczas okupacji niemieckiej koncertował wraz z przyja-
cielem – Witoldem Lutosławskim w kawiarniach artystycznych Warszawy, two-
rząc znakomicie improwizujący duet fortepianowy.

W 1944 roku podczas koncertu symfonicznego w Warszawie Andrzej Pa-
nufnik wprawną ręką poprowadził prawykonanie swoich utworów: „Uwertury 
tragicznej” i  „II Symfonii”, uzyskując wielki aplauz licznie zgromadzonej pu-
bliczności. Podczas powstania warszawskiego kompozytor wraz z poetą Stani-
sławem Ryszardem Dobrowolskim skomponował znaną piosenkę „Warszaw-
skie dzieci”.

Po powstaniu, w którym muzyk wraz z bratem i siostrą brali czynny udział 
(brat zginął podczas walk ulicznych), wyjechał najpierw do Zakopanego z ro-
dzicami, następnie do  Krakowa, gdzie objął stanowisko dyrygenta Orkiestry 
Symfonicznej Filharmonii Krakowskiej.

tobiografia, Warszawa, 2014; B. Bolesławska-Lewandowska, Panufnik. Architekt emo-
cji, Kraków, 2014 (zbiór wywiadów o kompozytorze).
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W początkach tworzącego się reżymu socjalistycznego w  Polsce twórcy 
otrzymali wytyczne dotyczące sposobu komponowania dzieł artystycznych. 
Zarówno Andrzej Panufnik, jak i Witold Lutosławski znakomicie omijali „na-
kazy i wytyczne” partii, w swojej twórczości nawiązując do pięknych tradycji 
folklorystycznych, np. „Pięć polskich pieśni wiejskich”, czy też do polskich dzieł 
okresu renesansu, baroku, tworząc utwory w  dawnym stylu. Do tego dorob-
ku należy zaliczyć perełki kształtujące niepowtarzalny indywidualny język mu-
zyczny Andrzeja Panufnika: „Suitę staropolską”, „Koncert gotycki na trąbkę, ko-
tły i  smyczki”, „Tryptyk jagielloński”, „Divertimento w  stylu Janiewicza” oraz 
pięć pieśni na flet i smyczki „Hommage á Chopin”.

W 1954 roku Andrzej Panufnik zdecydował się na opuszczenie Polski. Pre-
tekstem wyjazdu z PRL-u było zorganizowane przez przyjaciół nagranie z orkie-
strą w Szwajcarii. 14 lipca 1954 roku wylądował na lotnisku Heathrow w Lon-
dynie, rozpoczynając swój drugi, angielski etap życia.

W Anglii zdobywał dzięki swojemu wielkiemu talentowi ogromne uznanie, 
dyrygując czołowymi orkiestrami angielskimi i otrzymując prestiżowe zamó-
wienia kompozytorskie. Jako obywatel Wielkiej Brytanii reprezentował również 
kulturę emigracyjną Polski w USA oraz Europie Zachodniej.

W swojej twórczości kompozytorskiej stworzył indywidualny styl, reprezen-
tujący klarowność formy muzycznej, dużą prostotę wypowiedzi muzycznej oraz 
wyjątkową głębię artystyczną.

Na szczególną uwagę zasługuje nawiązywanie do  polskich wątków naro-
dowych w  dziełach takich, jak „Suita Polonia” czy „Sinfonia sacra”, napisana 
w 1963 roku na zbliżające się obchody milenium Polski, a  zamówiona przez 
Fundację Kościuszkowską, czy też „Sinfonia votiva”, skomponowana pomiędzy 
sierpniem 1980 a sierpniem 1981 jako ofiara dziękczynna dla cudownej ikony 
Czarnej Madonny Częstochowskiej za ruch wolnościowy „Solidarność” w oj-
czystej Polsce.

W latach 1988–1990 powstała „Symfonia nr 10”, a w 1991 roku znakomity 
„Koncert wiolonczelowy” – dzieła kontynuujące wspaniały język twórczy An-
drzeja Panufnika.

W 1990 roku, po odzyskaniu przez Polskę pełnej niepodległości, Komisja 
Programowa Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszaw-
ska Jesień” zaproponowała wielkiemu twórcy poprowadzenie dwóch koncertów 
autorskich. Andrzej Panufnik przyjął zaproszenie i we wrześniu wraz z  żoną 
lady Camillą Panufnik i dziećmi zostali uroczyście powitani na warszawskim 
Okęciu na lotnisku, notabene noszącym od 2001 roku imię Fryderyka Chopina. 

SIR ANDRZEj PANUfNIK – ŻYCIE I TWóRCZOść
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Zarówno koncerty, jak i cały pobyt mistrza w Warszawie były wielkim świętem 
i demonstracją wspaniałej polskiej kultury narodowej.

Andrzej Panufnik w dowód uznania swojej światowej działalności artystycz-
nej dyrygenckiej i twórczej otrzymał wiele prestiżowych wyróżnień:
1984 – został członkiem honorowym londyńskiej Royal Academy of Music;
1985 – doktorat honoris causa na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Lon-

dynie;
1987 – został członkiem honorowym Związku Kompozytorów Polskich;
1990 – otrzymał nagrodę Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Pol-

skiej;
1991 – angielska królowa przyznała mu brytyjskie szlachectwo (pierwszy Polak 

wyróżniony w ten sposób);
1991 – doktorat honoris causa w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina 

w Warszawie (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina).
Maestro Andrzej Panufnik nie zdążył odebrać tego zaszczytnego tytułu 

w Warszawie – zmarł rano 27 października 1991 roku w swoim domu w Twic-
kenham pod Londynem.
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Sir andrzej panufnik – dOctOr hOnOriS cauSa 
Of pOliSh univerSity abrOad in lOndOn 

and chOpin univerSity Of MuSic in warSaw 
– life and artiStic Oeuvre

Summary

The article present the life and career of a Polish composer Andrzej Panufnik, one of 
the most distinguished European musical artists of the second half of the XX century. 

Starting with his childhood, through musical education, activity during the Second World 
War, immigration to the UK and post-war career, the authors offers a comprehensive biog-
raphy of Andrzej Panufnik.

Moreover, the article describes the composer’s musical inspirations, his activity within 
the regime of People’s Republic of Poland and his career in a newly-adopted country – Eng-
land. The author discusses the composer’s patriotic activity by analysing his musical oeuvre.

Finally, Panufnik’s major achievements and awards are itemised to show what an accom-
plished and honoured composer he was.

Keywords: Andrzej Panufnik, composer, music, immigration, patriotic activity
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Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Londyn

zjawiSkO „Muzyki pOlSkiej” 
w wielkiej brytanii pO 1945 rOku

wStęp

Urodziłem się w Krakowie, gdzie ukończyłem Akademię Muzyczną. Przez 
ostatnie 35 lat mieszkam w Londynie: uczę muzyki w średnich szkołach, 

gram w góralskim zespole Giewont, a poprzednio dla Mazurów i Orląt. Studio-
wałem etnomuzykologię, z dyplomem magisterium na temat skal muzyki arab-
skiej, a następnie napisałem pracę doktorską na tematy Podhala, tożsamości 
i kreatywności.

Zjawisko „polskiej muzyki” w Wielkiej Brytanii – należy traktować jako mu-
zykowanie odrębnej grupy etnicznej. Nie mam podstaw, żeby – w sensie na-
ukowym – wypowiedzieć się na temat tego, co dzieje się w świecie muzykowa-
nia polskiego w  Wielkiej Brytanii. Mam natomiast wyobrażenie, jak działają 
podobne mechanizmy muzykowania w kontekście utrzymywania grupowej/et-
nicznej tożsamości na Podhalu (a raczej jak działały te mechanizmy w latach 
90. XX wieku), ponieważ największe doświadczenie to moje badania dokto-
ranckie właśnie tam – a Podhale ma swoją etniczną odrębność, proponuję więc 
najpierw wycieczkę w Tatry, jak i w świat antropologii społecznej, w świat kilku 
pozycji teoretycznych z tej dziedziny, które dość naturalnie tłumaczą procesy 



214

życia muzyczno-tanecznego na Podhalu. Potem spróbuję przenieść moje „gó-
ralskie” konkluzje i omówione poniżej nurty teoretyczne na grunt fenomenu 
„muzyki polskiej” w Wielkiej Brytanii, co – mam nadzieję – zainspiruje dysku-
sję i dalsze badania na ten temat.

SpOtkania z góralSką Muzyką

Zacznę od omówienia muzyki góralskiej jako nieformalnego rytuału, utrzy-
mującego tam grupową (etniczną) tożsamość, a często inspirującego mu-

zycznych przybyszy z zewnątrz, takich jak Kotoński, Szymanowski lub Kilar.
Miałem cztery lata, gdy pierwszy raz odwiedziłem Bukowinę Tatrzańską, 

gdzie mój stryj, Franciszek Ćwiżewicz, prowadził Dom Ludowy. To pierwsze ze-
tknięcie z muzyką góralską wywarło na mnie olbrzymie wrażenie. Oprócz po-
dziwu dla muzyki, zauważyłem również – to już pewnie było dobrych kilka lat 
później – że góralskie obyczaje, a w tym tradycyjny strój, dialekt i zdobnictwo idą 
znakomicie w parze z otwartością na współczesność, z jej samochodami i kom-
puterami. Przez te młodociane lata pozornie niepowiązane obserwacje zakorze-
niły się w moich myślach, budząc ciągłą ciekawość. I wreszcie, po otrzymaniu 
magisterium z etnomuzykologii, po wchłonięciu dużej dozy teorii z tej dziedziny, 
jak i praktycznych umiejętności obserwacji muzycznego życia Maroka i Egiptu 
(i po wypiciu dużej dozy herbaty miętowej), postanowiłem zastosować tę wiedzę 
w Zakopanem i jego okolicach, m.in. po to, aby wytłumaczyć związki pomiędzy 
sprzecznościami Podhala (i zrozumienia, jak pić góralską herbatkę z prądem).

Mój doktorat „Muzyczne obrządki rozrywki wśród górali Podtatrza” usiło-
wał pokazać kształt muzyki góralskiej, jak również jej potencjał do zmiany przy 
równoczesnym przestrzeganiu jej jedności i tożsamości. Założyłem, że muzyka 
i taniec – jedne z wyznaczników tej grupy społecznej – uatrakcyjnia cale za-
aranżowanie społeczne na Podhalu, poprzez które Górale osiągają poczucie 
tożsamości i  poczucie wolności (po ichniejszemu: swobody lub ślebody). A 
wnioski te – mam nadzieję – ułatwią zrozumienie szerokiego zagadnienia, jak 
muzyka i taniec pomagają w utrzymaniu tożsamości etnicznej i  jej granic; co 
obejmuje również Polonię brytyjską.

Bezpośrednim bodźcem do moich badań na Podhalu była olbrzymia roz-
bieżność opinii: z jednej strony, że góralska muzyka jest dalej żywa, a badania-
mi socjologicznymi, które to twierdza, że jest wyłącznie symbolem przeszłości, 
zanikającym i  ożywianym poprzez sztuczne zabiegi i  presje odgórne1. Zgo-

1 Kotoński i Styrczula-Masniak – socjolog Przerembski. Podkreślenie moje.
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dziwszy się z drugą opinią, potwierdzającą wszechobecną globalizację, zauwa-
żyłem jednak, że tradycje muzyczne Podhala – choć na pewno skurczone ilo-
ściowo – nie straciły swojej jakości i znaczenia. Przede wszystkim, nie apelując 
do wszystkich górali, nie są one obecnie przeznaczone tylko dla nich: muzyki 
tej słucha Polska i świat.

eric hObSbawM i tzw. wyMyślOna tradycja

Przejdę teraz do omówienia kilku użytecznych propozycji z antropologii spo-
łecznej, na których oparłem mój doktorat, a które mogą wyjaśniać również 

zjawisko muzyki Polonii brytyjskiej.
W książce Tradycje wynalezione (1983) Eric Hobsbawm, znakomity historyk 

XX wieku, twierdzi, że wiele tradycji, które uważamy za odwieczne, wymyślono 
całkiem niedawno. Przykłady takiego kreowania tradycji to np. stworzenie walij-
skiej i szkockiej „kultury narodowej”, wypracowanie brytyjskich obrzędów kró-
lewskich w XIX i XX wieku czy początki imperialnych rytuałów w Indiach i Afry-
ce. Najczęstsze są próby zbudowania przez radykalne ruchy społeczne własnych 
kontrtradycji. „The Times Literary Suplement” pisze (jak cytuje polski wydawca 
omawianej książki):

To fascynujące, szeroko zakrojone studium rytuału i symbolu ukazuje skompli-
kowane, wzajemne oddziaływanie pomiędzy przeszłością i teraźniejszością. […] 
Ta książka wzbudza podziw, irytację, niezgodę, zachwyt; nieustannie pobudza 
do uwagi i nie pozwala się od siebie oderwać.

Dynastia Piastów, chrzest Polski, bitwa pod Grunwaldem, Matka Boska Czę-
stochowska i orzeł biały są symbolami, które pomagały tworzyć państwo polskie. 
Mało kto wie, że europejskie państwa jako takie i ich dzisiejsze tradycje to wyna-
lazek XIX-wieczny. Do niedawna nie istniało pojęcie przynależności narodowej: 
ludzie należeli do swojego regionu, do swojej ziemi, wsi lub miasta, ich świat za-
mykał się w promieniu 50 km od domu.

Według Hobsbawma (i kilku innych myślicieli), tradycje narodowe wymyśliły 
elity władzy w XIX wieku, wykorzystując do tego symbole, jak flagi, hymny, mity 
i  legendy z wybiórczo interpretowanej historii. Szczególnie w latach 1870–1914 
działała dosłownie masowa produkcja tradycji. Ten proces zaowocował wybu-
chem I wojny światowej.

Wynalezionymi tradycjami stały się symbole narodowe i rytuały prezento-
wane jako dawne tradycje. Odwołując się do odległej przeszłości stworzono toż-
samość narodową która ma jednolicić naród lub legitymować istnienie pewnych 

ZjAWISKO „MUZYKI POLSKIEj”…
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instytucji lub kulturowych obyczajów. Często prowadzi to do różnych anachroni-
zmów. Wynalazek tradycji jest zatem formą fałszowania historii, która – choć za-
zwyczaj umyślnie – może wynikać również z braku wiedzy lub niezrozumienia 
posiadanej wiedzy.

Naczelną myślą Hobsbawma jest definicja:

Tradycja wymyślona – to […] zbiór obrzędów, zwykle podążający za świado-
mie lub nieświadomie przyjętymi zasadami, obrzędów o rytualnej lub symbolicz-
nej naturze, które to starają się wdrożyć pewne wartości i normy zachowania przez 
powtarzanie, zwykle sugerujących ciągłość z przeszłością. […] [W reakcji na ciągłe 
zmiany] jest to próba narzucenia struktury przynajmniej na część życia społecznego 
jako coś niezmiennego i stałego2 (Proszę zwrócić uwagę na nieświadomie.)

Najważniejsze dla mnie było jego rozróżnienie na tradycje:
1. Wymyślone umyślnie;
2. Rozwijające się stopniowo, nieformalnie i zachowujące silny związek z prze-

szłością.
Poza tym Hobsbawm rozróżnia też obyczaj jako istotną praktykę i tradycję 

jako rytualne zachowania otaczające taką praktykę. Bez obecności obyczaju tra-
dycja jest oderwana od życia.

Góralska muzyka jest tego świetnym przykładem. Jej formalność i mono-
tonia – jako łatwo rozpoznawalna cecha, a zatem doskonały symbol etniczny 
– w dramatyczny sposób współdziała z indywidualizmem, kreatywnością pry-
mistów i tancerzy i nieformalnością wykonań, nawet tych estradowych. Nie-
formalność wydaje się nie przeszkadzać wykonawcom w  utrzymywaniu „za-
sad gry”. Ta dość wyspecjalizowana muzyczna akcja (w odróżnieniu od wielu 
innych regionów) jest ciągle unowocześniana, „wymyślana od wewnątrz”, ale 
też uwolniona od wyłącznie ceremonialnego użytku. Symbol góralskości zaczął 
swoje samodzielne życie (jak powiedział Szymanowski – do czego wrócę póź-
niej).

Co więcej, góralska muzyka reprezentuje ten drugi typ Hobsbawma: rytu-
ał-plus-obyczaj, uwolniony do roli wolnego symbolu, ale w sposób stopnio-
wy i często spleciony z codziennym obyczajem. Ale… obyczaj, jako część życia, 
podlega ciągłej zmianie. Według mnie, jest więc motorem, ale też inercją zmia-
ny. I to zmiany tak muzycznej, jak i społecznej.

2 The Invention of Tradition, ed.  E. Hobsbawm, T. Ranger, Cambridge, 1983, s. 1–2.
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edward t. hall i jegO pOdział kultury

Taki rodzaj muzykowania, który ma wyraźny formalny rytuał, ale też jest 
stwarzany stopniowo i  otoczony nieformalnym obyczajem (np. manie-

rą wykonawczą), wymaga zdefiniowania pojęcia nieformalności jako ukryte-
go, podświadomego kodu kulturowego. To jedna z trzech składowych kultury, 
według Edwarda Halla, który w książce Bezgłośny język (The Silent Language) 
podzielił kulturę na formalną, techniczną i nieformalną. Rozróżnienie to jest 
najłatwiej zrozumieć, gdy spojrzymy na kulturę z kilku kierunków, tzn. jak jest 
uczona, jej poziom uświadomienia, emocje i zmienność (i reakcje na zmianę).

Perspektywa badawcza

Poziomy 
kultury Uczenie Poziom 

uświadomienia Emocje Zmienność

Formalna nakaz i upo-
mnienie (strofo-
wanie)

wszyscy wiedzą, 
co jest słuszne 
i poprawne, a co 
nie

pogwałcenie 
zasad spoty-
ka się z burzą 
emocji

biurokracja; 
instytucje za-
kazują zmiany

Nieformalna naśladowanie 
modelu („mał-
powanie”)

nieuświadomiona niepokój 
w wypadku 
nieprzestrzega-
nia ukrytej ety-
kiety

tu zaczyna się 
zwykle po-
wolna zmiana; 
kultura niefor-
malna zapew-
nia równowagę 
miedzy zmianą 
i „tradycją”

Techniczna poprzedzone 
logiczną ana-
lizą; w rękach 
nauczyciela (np. 
pisemny in-
struktaż)

jest całkowicie 
uświadamiana

uczucia są stłu-
mione, jako że 
hamują jej sku-
teczne funk-
cjonowanie

technokracja; 
zbytnia mani-
pulacja prowa-
dzi do alienacji 
i przeładowa-
nia informacją

Źródło: K. Ćwiżewicz, „Musical rites of entertainment among Górale of the Polish Tatra 
Mountains”, praca doktorska, University of London, 1999, rozdz. 2, s. 69

Równowaga pomiędzy trzema poziomami najlepiej zapewnia trwanie trady-
cji kulturowych. Za dużo formalności, z uwielbieniem dla wierzeń i rytuałów, ru-
tynizuje kulturę, uniemożliwiając zabawę i  indywidualizm; za dużo technicznej 
manipulacji prowadzi do braku komfortu wspólnoty, wspólnych wierzeń, oby-
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czajów i do alienacji. Taka zbytnia „techniczna” manipulacja tradycją prowadzi 
zwykle do burzenia starych tabu i zastąpienia ich nowymi „wymyślonymi (często 
przypadkowymi) tradycjami” i nowymi samozwańczymi pseudoidolami. Te dwie 
sytuacje to odpowiednio: nadbiurokracja i nadtechnokracja – jakże podobne 
w skutkach.

Tylko równowaga – z wszechobecną formalną tradycją, technicznym instynk-
tem do zmiany kultury i dużą dozą nietłumionej nieformalnej kultury, czyli nie-
uświadomionego obyczaju – może zapewnić ciągłość tradycji, a przez to trwanie 
grupy etnicznej. Konkludując, widać jak ważne jest właściwe uczenie: naślado-
wanie modelu, nieświadome przyswajanie drobnych niuansów, np. ornamentów, 
frazowania, „swingu” i intonacji w muzyce czy też wszystkich drobnych gestów 
w tańcu. O resztę zadbają biurokraci i technokraci.

victOr turner 
– antyStruktura i kreatywnOść ludzi pOgranicza 

(w SenSie geOgraficznyM i SpOłecznyM)

Dla naszych rozważań o  muzyce Podhala czy brytyjskiej Polonii można 
przyjąć, że te wszystkie muzyczno-taneczne wykonania (koncerty, biesia-

dy, próby zespołów czy wesela) mogą być przyrównane do rytuałów przejścia 
(rites of passage) – pomiędzy życiem danej grupy ludzi przed i po takim spek-
taklu.

To moment graniczny (liminal), kiedy ludzie przechodzą z jednej współcze-
sności, często banalnej i zmiennej, do następnej, też często nic niewnoszącej, 
ale zwykle pełnej stresu, kompleksów lub świadomości swojej pozycji społecz-
nej itd. W czasie spektaklu role się zmieniają, niewygodny indywidualizm życia 
i alienacja zostają przyćmione przez dramatyzm i piękno muzyki i tańca, a nor-
my góralskości – albo polskości – są nagle bardzo ważne i święte. Uczestnicy, 
zapominając o rzeczywistości, uwalniają swoje ego.

To moment pomieszania uniżenia i świętości, jednorodności i wspólnoty, 
czyli czegoś, co Victor Turner nazywa communitas. A rytuał taki często wi-
dzi jako antystrukturę, jako protest3. Dla Turnera życie poza rytualnym kon-
tekstem jest w zasadzie statyczne i nieludzkie. Ludzkość wydaje się rozkwitać 
tylko w rytuale, przez religię i sztukę. A uczestnicy uczą się w czasie takich 
„rytuałów rozrywki” o swojej etniczności, o swoich korzeniach – to moment, 

3 Por. K. Ćwiżewicz, „Musical rites of entertainment among Górale of the Polish Tatra 
Mountains”, praca doktorska, University of London, 1999, rozdz. 2, s. 77–79.
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kiedy społeczność staje się siebie świadoma. Każdy chce wtedy przynależeć 
i trwać w swej tożsamości. Pomimo dynamicznego, rozwojowego charakteru 
naszego życia rytuały te zapewniają ciągłość i tożsamość. Nie jest więc dziw-
ne, jak to wyraził Turner, że trwanie jest najbardziej uderzającym przejawem 
zmiany.

kilka „góralSkich” kOnkluzji albO raczej 
pytań na teMat Sytuacji Muzyki góralSkiej 

z OdnieSienieM dO Sytuacji pOlOnii

Kreatywne zaaranżowanie społeczne

Istnieje pogląd, że górale są odizolowani od sąsiadów4. Moim zdaniem, góry nie 
izolują ich od świata, bo turystyka i szukanie pracy poza Podhalem wzmaga ich 

kontakt ze światem. Co wygląda jak izolacja, jest ich świadomą walką o utrzyma-
nie swoich instytucji społecznych i kultury. Górale, szczególnie w muzyce i tańcu 
(jak również w innych dziedzinach swojej tradycji), nigdy nie byli sztywni, od-
rzucający nowości, ale włączając nowinki, musieli się liczyć z reputacją w swojej 
wiosce, rodzinie i bliskich, przez co byli zawsze bardzo selektywni. Turner pisze, 
że tacy ludzie, ludzie pogranicza (ang. marginals) są zwykle samoświadomi i kre-
atywni. Oprócz tego górale (a może też Polacy na Wyspach) są znani z umiejęt-
ności biesiadnego i przyjemnego spędzania czasu, co prowadzi do emocjonalnego 
poczucia wspólnoty społecznej.

Soft facts

Frances Pine, angielska antropolog i badaczka góralskiej kultury, wprowadza 
pojęcie soft facts ‘miękkich faktów’, czyli uczuć, kosmologii, folkloru i muzy-

ki jako równie, a może ważniejszych przyczyn trwania niż „twarde” instytucje 
społeczne. Te ostatnie, społeczno-ekonomiczne struktury i technologie zmie-
niły się, podczas gdy górale pozostają góralami dzięki sentymentom przecho-
wywanym w ich umysłach i duszy. Noszenie dżinsów na co dzień jest normą, 
ale portki zakładane w  czasie ceremoniałów (od wesel do  festiwali) są świę-
tym symbolem przynależności do nadrzędnej grupy, niezależnie czy to ma zna-
czyć „górale”, „mężczyźni”, „rodzina”, czy „nasz zespół”. To akt dumy, osobistego 
szczęścia i oczyszczenia (catharsis).

4 Według badacza Chybińskiego, górale byli odizolowani od sąsiadów, a poza tym ich kul-
tura posiada wartości, dzięki którym zachowali swoją odrębność.
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Spontaniczny ruch regionalny – walka o dominację

To doprowadziło do  powstania ruchu regionalnego, nie narzuconego jak 
w wielu innych regionach, ale oddolnego, spontanicznego. I zapewniają-

cego zabawę, flirt i popisy uzdolnionych jednostek, wszystko często „zakrapia-
ne” innym symbolem polskości. Górale używają swoich „rytuałów” tańca i mu-
zyki, aby zaznaczyć nieformalne działania, których używają w walce o przewagę 
i dominację wewnątrz całokształtu formalnych instytucji. To samo można po-
wiedzieć o festiwalach polskich w Wielkiej Brytanii, a także o cotygodniowych 
próbach zespołów, wyjazdowych warsztatach i nieformalnych biesiadach, kiedy 
zabawa i umiejętności zdobyte na próbach owocują częstym powrotem do tra-
dycji.

Przywoływanie granic

Jeżeli chodzi o utrzymanie tradycji – istnieją dwie przeciwstawne teorie w an-
tropologii etniczności. Prymordialiści wierzą w  istnienie kulturowych wzor-

ców (język, terytorialna bliskość, wierzenia, zwyczaje, muzyka), które po prostu 
są i identyfikują grupę społeczną. Natomiast instrumentaliści (jak wspomniany 
Cohen) uważają, że etniczność jest reakcją na potrzeby grupy, że to nieformalna 
polityczna organizacja, gdzie kulturowe granice są przywoływane w celu zabez-
pieczenia bogactw kulturowych (czyli symbolicznego dorobku) tej grupy. Inny-
mi słowy, powstaje pytanie: czy górale mają jakieś specjalne społeczne zapotrze-
bowanie na muzykę-taniec, aby utrzymać tożsamość; czy też w muzyce i tańcu 
góralskim jest jakaś szczególna cecha, która utrzymuje ten rytuał i przez to cały 
społeczno-kulturowy system? Przenosząc pytanie na Anglię: czy to piękno folk-
loru zapewnia jego trwanie, czy zapotrzebowanie nań wśród Polonii, jakikolwiek 
by ten folklor był?

Rytuały uświęcone polskością, polskość wzmocniona 
emocjonalnym przeżyciem

Starałem się pogodzić te dwie teorie: uważam, że jest zapotrzebowanie na „ja-
kiekolwiek” symbole grupy, ale też uważam, że te właśnie symbole mają swo-

je piękno, wyrastające z ich natury i historyczności. Symbole te mają cel, ale też 
przeszłość (i piękno).

Tak też muzyka i taniec przyciąga górali jako coś angażującego i przyjem-
nego, ale też jako wyraz góralszczyzny; dlatego imprezy muzyczno-taneczne 
są dowartościowane, uświęcone góralszczyzną, i w zamian góralszczyzna, jako 
centralna wartość, jest wzmocniona estetycznym i emocjonalnym przeżyciem.
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A jak ma się sytuacja wśród Polonii: czy folklor polski bazuje na przeszło-
ści, czy ma cel; czy przyciąga Polaków pięknem, czy raczej jako wyraz i zabez-
pieczenie polskości? Przypuszczalnie imprezy są uświęcone polskością, ale czy 
w zamian te wartości są wzmocnione emocjonalnym przeżyciem dobrej zaba-
wy (bez której, pamiętajmy, tradycja może umrzeć!)?

W przypadku Podhala dość istotna jest tu ta estetyczna strona medalu: war-
tości samej muzyki góralskiej, jako formalnego rytuału, zatopionego w niefor-
malnej, „ziemskiej” spontaniczności. Do tego stopnia, że – jak wspomniałem 
wcześniej – muzyka ta ma znaczenie nie tylko dla górali, ale także działa poza 
granicami regionu – i górale są tego świadomi. Karol Szymanowski, zainspiro-
wany góralszczyzną i jej uniwersalizmem, napisał już w 1930 roku:

Muzyka i taniec wzniosły się ponad tę obyczajowość dzięki formalnym swym 
wartościom. […] Stoi ona na poziomie ujętego w swoistą, nieugiętą formę dzie-
ła sztuki, w formę wznoszącą się ponad wszelką przypadkowość […] życiowego 
liryzmu5.

Czy tu cały folklor polski, ten wiejski i miejski (np. warszawski czy lwowski), 
urasta do tego poziomu?

nurty teOretyczne z antrOpOlOgii SpOłecznej 
jakO inSpiracja dO dySkuSji na teMat fenOMenu 

„Muzyki pOlSkiej” w anglii

Przechodząc do ostatniego punktu – muzyki Polonii – proponuję kilka py-
tań i definicji:

1. Wykonawcy polscy i ich wzajemne powiązania (networking);
2. Jakie są potencjalne miejsca (lub media przekazu), gdzie można usłyszeć pol-

ską muzykę;
3. Jaka muzykę się proponuje;
4. Jaki jest poziom wykonawstwa;
5. Kto jej słucha, jakie jest zapotrzebowanie i wynagrodzenie (mecenat);
6. Balans pomiędzy popytem a podażą.

1 . Wykonawcy – dla przykładu wyszczególniam tu tylko trzy 
interesujące grupy:

a) Druga generacja, dzieci najstarszej emigracji z lat 40. XX wieku oraz czę-
sto ich wnuki (pomijam najstarszą generację, przybyłą tu jako znikomą li-

5 Muzyka Podhala, zebr. S. Mierczyński, przedm. K. Szymanowski, Kraków, 1973, wyd. 
2, s. 8–10.
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czebnie w stosunku do rozmiaru obecnej Polonii). Wśród nich, ze znanych 
mi osób, są i amatorzy i profesjonaliści, ale głęboko zainteresowani muzyką 
polską, ewidentny znak Cohenowskiego przywoływania kulturowych granic, 
w celu utrzymania tożsamości…, ale i pragnienia dobrej zabawy; są to m.in.: 
Zbyszek Szydło, Janusz Pietraszewski, Iwona Januszajtis, Maryla Kolendo czy 
Jerzy Pokert.

b) Ich rówieśnicy, pierwsza generacja (moja) przybyłych w  latach 1981–2004; 
mało muzyków i małe zainteresowanie muzyką (ani folklorem, ani klasykami); 
raczej nie chodzą na koncerty. Ale znam kilka osób w Londynie, które odnio-
sły tu sukces: Andrzej Matuszewski, Sławek Zak, Anna Siwek (która kształciła 
również swa córkę Monikę) i znakomity Krzysztof Śmietana. Druga genera-
cja – dzieci poprzednich, urodzeni tu. Trochę więcej muzycznie zorientowana, 
choć mało profesjonalnych muzyków (ale m.in. Damian Falkowski, który uczył 
się u polskiego muzyka).

c) Wśród nowych przyjezdnych, po 2004 roku, są również muzycy, zwykle jed-
nak szukają zarobku poza muzyką. Znam kilka przykładów sukcesu, np. Magda 
i Łukasz Filipczakowie, Anna Szałucka czy Barbara Dziewięcka.

2 . Miejsca

Polskie kluby i kościoły – związane kiedyś głównie z dawną emigracja – gdzie 
prezentuje się koncerty klasyczne, chory kościelne, wieczorynki, opłatki, 

jajka świąteczne itp., nowo-emigracyjne dyskoteki lub kluby jazzowo-popular-
ne oraz brytyjskie sale koncertowe, kościoły i kluby.

Dwie obserwacje:
 ■ podział na dawną i nową emigrację zaczyna zanikać;
 ■ media przekazu prawie nie istnieją, z wyjątkiem Radia PRL (mówią po pol-

sku, ale niewiele, grają wiele, ale nie po polsku).

3 . Rodzaj preferowanej muzyki

Dwa światy: muzyka „z Polski” ma zwykle mało wspólnego z Polską, a bar-
dziej z  „zagranicznymi” upodobaniami w  Kraju (rock, pop, jazz, klasy-

ki), natomiast lokalnie wykonywana tzw. polska muzyka tradycyjna jest polska 
w sensie nut (co wyjaśnię poniżej), poza pojedynczymi przypadkami, np. Zbi-
gniew Gedel, Maria Drue, niektóre chóry.
a) Wykonawcy z Polski reprezentują wysoki poziom, ale grają muzykę kosmo-

polityczną/nie-polską.
b) Jeżeli grają folklor, to muzyka jest zwykle dość „podstawowa”: grana z nut, 

gubi kompletnie cały nieformalny obyczaj frazowania itp. Muzyka zorkiestro-
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wana, zangielszczona, bez improwizacji i  polskiego rytmu, nie „pod nogę”, 
chyba że wykonywana przez muzyków z Polski. Przykład: pomyłka „orkie-
stry” na festiwalu w Croydon w 2002 roku i całkiem zatrzymany występ dużo 
o tym mówi. Natomiast takie zespoły, jak Orlęta i Giewont, proponują coś in-
nego: tu jest pełne, nieformalne zespolenie, jak na biesiadzie.

4 . Poziom muzykowania

Niegdysiejsza sytuacja – dużo lepszy poziom i  liczebność przybyszy niż 
muzyków lokalnych (prawie nieistniejących) – diametralnie się zmienia. 

Druga generacją nowej Polonii i  trzecia generacja starej Polonii zostały wy-
kształcone na profesjonalistów lub dobrych amatorów w brytyjskim systemie 
muzycznym, przy równoczesnym starannym wychowaniu według polskiego 
„obyczaju” muzycznego, z  jego niuansem i całym nieformalnym kontekstem. 
Zbyszek Szydło, Janusz Pietraszewski i inni wymienieni powyżej, oraz młodsze 
pokolenie – Klara i Oskar Szydłowie, Roksana Hellebrand i moi synowie Mi-
chał i Filip – są tego najlepszym przykładem.

Tu jest właśnie konieczność przeprowadzenia głównych badań: czy niefor-
malne cechy tradycji polskiej są przekazywane? Czy mamy tu do  czynienia 
z wymyśloną tradycją Hobsbawma? Skąd brak rodzimych muzyków-akompa-
niatorów dla zespołów? Być może wielu muzykalnych przybyszy z Polski ma 
co innego na  głowie niż „bawienie się w  folklor”. Czy jest to rodzaj wstydu, 
czy raczej brak mecenatu związany z gustami Polonii. Popatrzmy na żydowską 
diasporę: dlaczego liczniejsi i przypuszczalnie najlepsi klezmerzy grają w USA, 
a nie w Izraelu? I to dla pieniędzy. Bo jest popyt na ich muzykę.

5 . Zapotrzebowanie na polską muzykę tradycyjną 
– kto jej słucha?

a) Potomkowie najstarszej emigracji – często słuchali polskiego folkloru lub 
klasyki, grupa ta zanika, i  najmłodsza grupa (tu urodzonych) – choć wy-
kształceni do grania w duchu polskim i otwarci na wszystko, ale – jako słu-
chacze i mecenasi – częściej preferują muzykę brytyjskiej większości.

b) Zauważmy, że nowa emigracja słucha nowej muzyki „z-Polski-typu-global-
nego” i jest trochę zagubiona pod względem stosunku do folkloru i tradycji 
polskich. Czy chodzą na koncerty z Szymanowskim i Góreckim? Myślę, że 
króluje Doda i jeśli nie Lady Gaga, to Lady Pank, a najbliżej tradycji jest Ka-
sia Kowalska. Trzeba zacząć badania etnomuzykologiczne wśród najmłodszej 
Polonii!
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6 . Popyt

A więc, choć separatyzm „starej Polonii” końca XX wieku zanika, obserwuje- 
 my brak popytu na muzykę polską (czy to folklor, czy klasyka). Odnośnie 

polskiej muzyki klasycznej powstaje pytanie: dlaczego nie popiera się znakomi-
tych muzyków, nie tylko tych z Polski, ale przede wszystkim lokalnych, ostat-
nio wybijających się, brytyjsko-polskich – tj. robi to Teatr w POSK-u i ostatnio 
w Ognisku? Dlaczego PRL i inne media nie propagują takich lokalnych amba-
sadorów Polski?

pOdSuMOwanie

Ostatecznie, należy teraz zastanowić się:
1. Czy tradycyjne muzykowanie i taniec jest tzw. tradycją wymyśloną i czy 

w pierwszym sensie – według Hobsbawma – wymyśloną umyślnie, czy roz-
wijającą się stopniowo, nieformalnie, zachowującą silny związek z przeszło-
ścią. Innymi słowy, czy zawiera obyczaj, czyli istotną praktykę, i tradycję jako 
rytuał otaczający taką praktykę. Jak wspomniałem: bez obyczaju tradycja jest 
pustym naczyniem.

2. Czy, podążając za Hallem, zachodzi tu właściwa równowaga pomiędzy trze-
ma poziomami przekazu kultury. Czy np. za dużo formalności i rutyny nie 
paraliżuje zabawy i  indywidualizmu lub za  dużo manipulacji nie prowadzi 
do alienacji i do przypadkowych wzorców? Czy wirtuozi polskości modelują 
młodych adeptów muzyki i tańca, przekazując nieformalny obyczaj, motywu-
jąc do naśladowania modelu, nieświadomego przyswajanie ornamentów, fra-
zowania i innych niuansów polskości.

3. Czy uczestnicy doświadczają Turnerowskiej communitas w czasie takich „ry-
tuałów rozrywki”, czy podziwiają wtedy swoją etniczność, czy chcą, mówiąc 
po prostu, być Polakami po wyjściu z takiej ceremonii czy imprezy?

4. Czy jako ludzie pogranicza (marginals) wykorzystujemy szansę na większą 
samoświadomość i kreatywność niż Polacy w Polsce?

5. Dodatkowe pytanie: czy to piękno folkloru zapewnia jego trwanie, czy to ra-
czej Polonia utrzymuje polskie tradycje dla własnego przetrwania?

Podsumowując: tzw. soft facts, czyli „uczucia, folklor i muzyka” wydają się 
ważniejsze dla trwania Polonii niż „twarde” instytucje społeczne. Być może, tak 
jak na  Podhalu, Polacy pozostają Polakami dzięki sentymentom przechowy-
wanym w ich sercach, a stroje ludowe, zakładane w czasie festiwali czy polskie 
zaśpiewy na biesiadach, czy pragnienie uczestniczenia w koncertach lokalnych 
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polskich muzyków, emitujących iskry polskości, są świętym symbolem przyna-
leżności w tym krótkim czasie świętych rytuałów rozrywki.

Ale warunkiem tego, według mnie, jest właściwy przekaz kulturowy:
 ■ w wykonawstwie – tego nieformalnego obyczaju polskiego „swingu”;
 ■ i w odbiorze – wyrobienia podświadomej wrażliwości na to, co polskie!

A więc: czy Polacy na Wyspach pozostaną tak dumni ze swej etniczności jak 
klezmerzy w USA i będą mogli zawołać jak Mikołaj Rej w XVI wieku: „A nie-
chaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój music mają”.
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the phenOMenOn Of „pOliSh MuSic” 
in the uk Since 1945

Summary

What is „Polish music” in the UK? I – instead of trying to answer directly the above 
question – shall briefly focus on the music-making in Poland, i.e. in the Polish Tatra 

Mountains (Podhale) by Górale as an informal ritual maintaining this group’s ethnic iden-
tity.

The direct stimulus for my enquiry in the Podhale region was the discrepancy between 
two opinions: that Górale music is still very much alive and not contaminated, and a socio-
logical survey claiming that it is „merely a symbol of the past, declining, and revived by ar-
tificial measures and pressures from »the top«”. For my research of the Górale music (and its 
comparison with Polish music in London and the UK) I have used some useful propositions 
from social anthropology, on which I have based my PhD („Musical rites of entertainment 
among Górale of the Polish Tatra Mountains”, University of London). The strongest inspi-
ration came from Victor Turner – he introduced the interesting concepts of antistructure 
and creativity among marginal people (geographically and socially), then Eric Hobsbawm 
demonstrated the so called Invented Tradition. The third is Edward T. Hall and his tripartite 
division of culture into formal, technical and informal.
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After presenting some of my conclusions or indeed questions about the situation of Polish 
Highland music, I will discuss the aforementioned theoretical perspectives in social anthro-
pology, which may inspire a discussion or perhaps further research on the theme of the phe-
nomenon of the „Polish music” in the UK.

Keywords: invented tradition, informal-formal and technical culture, marginal people an-
tistructure (in society), Polish (folk) music in the UK
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alle chOir – chór z paSją

Tytułowa „pasja” to ‘szczególna namiętność do czegoś, wyjątkowe umiłowa-
nie przedmiotu tej namiętności’. To kategoria ważna i wartościowa w ży-

ciu człowieka. Jest najwyższą formą zaangażowania, kreatywności i aktywne-
go tworzenia swojej biografii. Staje się wyrazem ciekawości, odwagi, gotowości 
do działania i ważnym elementem kształtowania osobowości człowieka. To pew-
nego rodzaju zniewalająca miłość do czegoś, a jednocześnie wyjątkowe źródło 
prawdziwej wolności, radości, poczucia satysfakcji, rozwoju i samospełnienia. 
Przedmiotem ludzkiej pasji mogą być różnorodne elementy naszego wewnętrz-
nego i zewnętrznego życia, które stają się szczególnym motywem do twórcze-
go, wyzwolonego, emancypacyjnego działania. Może być nią też sztuka. Może 
być muzyka. I tak jest właśnie w przypadku członków opisywanego przeze mnie 
chóru Alle Choir, wyjątkowej formacji zrzeszającej ludzi z pasją – do muzyki, 
do śpiewu chóralnego.

paSja i jej wielOrakie Oblicza

Odpowiedź na pytanie o to, czym jest pasja, nawet z pozoru nie wydaje się 
prosta. Pojęcie pasji, jak i sama pasja, zdecydowanie niejedno ma oblicze. 

Źródła leksykograficzne, monograficzne i literackie wskazują na zdecydowaną 
wieloznaczność pojęcia „pasji”, a także na historyczną zmienność rozumienia 
tego terminu. Maria Czerepaniak-Walczak wskazuje na  swoistą współczesną 
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polisemiczność i pluriwalencję tej kategorii pojęciowej, zarówno w mowie po-
tocznej, jak i w dyskursie naukowym1.

W rozumieniu i wyobrażeniach potocznych pasja jawi nam się zwykle jako 
zniewalająca miłość do czegoś, szeroko rozumiane zainteresowanie i szczególne 
zamiłowanie do czegoś (rzeczy, dziedziny życia, czynności), czasami jej przed-
miot jest personifikowany i mówimy o pasji do… kogoś. W pasji upatrujemy 
czynników motywujących (czasami wręcz determinujących) do podejmowania 
różnych działań, mających istotne znaczenie dla nas samych, działań autote-
licznych, które – może wbrew „współczesnym tendencjom”, trochę pod prąd – 
nie prowadzą do realizacji żadnych innych interesów poza tym, co płynie z ich 
realizacji, podejmujemy je dla radości własnej. Nie są środkiem prowadzącym 
do celu, ale celem samym w sobie. Pasjonować się można wszak i samym ży-
ciem, mówimy wówczas o pasji do życia czy też pasji życiem.

Analiza źródeł leksykalnych wyraźnie kieruje naszą uwagę na  wskazaną 
wcześniej polisemiczność pojęcia pasji. Namiętność, słabość, chorobliwa mania, 
skłonność, żyłka, przyzwyczajenie” to synonimy słowa pasja2. „Pasją” nazywane 
jest ‘wielkie zamiłowanie do czegoś’, również ‘silny gniew’, ale i ‘utwór muzyczny 
podobny do oratorium’ czy ‘nabożeństwo wielkopostne w kościele poświęcone 
rozpamiętywaniu męki Chrystusa’3. Źródła etymologiczne tak wieloznacznie 
rozumianego pojęcia „pasji” lokuje się zazwyczaj w języku łacińskim (późn. łac. 
passio ‘cierpienie’ z łac. passus p.p. od pati ‘cierpieć’)4, choć wskazywane są także 
korzenie greckie (gr. πάθος ‘cierpienie’, gr. έρωτας ‘miłość’)5.

Wskazane tradycje leksykalne w pojmowaniu analizowanego pojęcia ujaw-
niają obecną także w innych tekstach o pasji swoistą niekonsekwencję w okre-
ślaniu jej emotywnych asocjacji. Z jednej strony bowiem, pasja jest wyrazem 
silnej, dobrej emocji, wręcz uwielbienia czegoś, a towarzyszy jej radość i satys-
fakcja, niekiedy wręcz uniesienie. Z drugiej zaś, odnosi się do opisu doświad-
czeń trudnych, bolesnych związanych z  cierpieniem i  będących zwykle kon-
sekwencją realizacji ważnych celów życiowych osobistych i/lub społecznych. 
I takim sytuacjom towarzyszą zwykle trudne emocje, zrodzone ze  skompli-

1 Por. M. Czerepaniak-Walczak, Pasja jako źródło i efekt emancypacji, w: O pasjach cu-
dzych i własnych – profesorowie, red. M. Dudzikowa, M. Nowak, Lublin, 2015, s. 53.

2 Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, PWN, Warszawa, 1969.
3 Słownik języka polskiego, strona internetowa: Sjp.pwn.pl/sjp/pasja;2570836.html, 

dostęp 10 V 2017.
4 W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa, 1987, s. 839.
5 M. Czerepaniak-Walczak, Pasja jako źródło…, s. 54.

Agnieszka Szajner



229

kowanych relacji intra- i  interpersonalnych oraz dynamicznych okoliczności 
życiowych towarzyszących wypełnianiu zobowiązań i  powinności. W inter-
dyscyplinarnej (psychologicznej, filozoficznej, socjologicznej, pedagogicznej) 
literaturze przedmiotu pasja jest kojarzona z silnymi pozytywnymi emocjami 
– swoistym uniesieniem, ale i z emocją negatywną – cierpieniem. Definiowana 
jest jako pewien stan poznawczy, stan umysłu i emocji, wyrażający się w różno-
rodnych zachowaniach: w gestach, mimice, intonacji.

Pasja określana jest jako czynnik sprawczy i mechanizm motywacyjny za-
chowań człowieka6. To czynnik wyzwalający działania, podtrzymujący je i inte-
grujący na określonym przedmiocie pasji. Jej struktura jako procesu psychicz-
nego jest wielowymiarowa, zawiera komponent poznawczy i  behawioralny 
z dominacją jednak komponentu afektywnego. Lokuje się ją wśród cech kie-
runkowych osobowości człowieka obok zainteresowań, zamiłowań, aspiracji 
i postaw. Inspirowana jest impulsami przede wszystkim wewnętrznymi i regu-
lowana przez aspiracje i postawy. Jest wyrazem kompetencji twórczych, a nawet 
potencjału transgresyjnego7 człowieka, kiedy w drodze realizacji pasji docho-
dzi do swoistego przekroczenia aktualnych granic i możliwości, a otwierają się 
nowe pola i drogi rozwoju.

Kwestia pasji często jest odnoszona w zgodzie z tradycją humanistyczną tak-
że do pytań o sens życia i o to, co czyni człowieka szczęśliwym. Sięgając do lek-
tur i innych wytworów wielu wybitnych humanistów i twórców kultury, może-
my odnaleźć wskazanie, że źródłem szczęścia (różnie rozumianego) jest właśnie 
pasja. Można przywołać tutaj zarówno monumentalne już dzieła starożytnych 
i  współczesnych filozofów – na  przykład Arystotelesa Etykę nikomachejską8, 
czy profesora Władysława Tatarkiewicza traktat O szczęściu, ale także powieść 
Irvinga Stone’a Pasja życia9 (zbeletryzowana biografia Vincenta van Gogha) czy 
też film dokumentalny związany z  życiem wielkiego etnografa, zatytułowany 
„Oskar Kolberg – życie i pasja” (reż. Ewa Rozwadowska, Joanna Fido, 2015).

I choć życie pasjonatów nie jest często pasmem pozytywnych doświadczeń, 
to nawet wśród przeciwności losu czy w cierpieniu, realizując swoją pasję, od-

6 Por. A. S. Reber, Słownik psychologii, Warszawa, 2000, s. 382–383; także: S. L. Popek, 
O istocie i mechanizmach pasji, w: O pasjach cudzych i własnych…, s. 18–20; D. E. Su-
per, Psychologia zainteresowań, przeł. H. Choynowska, Warszawa, 1972.

7 J. Kozielecki, Koncepcja transgresyjna człowieka, Warszawa, 1987.
8 Arystoteles, Etyka nikomachejska, przeł. D. Gromska, Warszawa, 2007.
9 I. Stone, Pasja życia, przeł. W. Kragen, Warszawa, 2017.
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najdują szczęście. Jest ona jedną ze szczególnych odmian szczęścia – jak pisze 
Stanisław L. Popek.

Bo pasja to jak wielka zniewalająca miłość, to źródło radości, poczucie speł-
nienia i samorealizacji, to zanik poczucia czasu, to także siła aktywności i two-
rzenia. […] to wielka tajemnica, wymykająca się racjonalnemu przewidywaniu, 
pasja to emocje i uczucia najwyższego stopnia, to mechanizm kierunkowy zacho-
wania się człowieka10.

Mechanizm kierujący ku przeżywaniu chwil szczęścia, zwykle okupionych 
wymaganiem pełnej (czy nawet zupełnej) koncentracji na przedmiocie pasji, 
także ogromnym wysiłkiem włożonym w jej realizację i zmaganiem się z ogra-
niczeniami spełnienia, zarówno tkwiącymi w osobie, jak i w jej otoczeniu spo-
łecznym i materialnym.

zaintereSOwania Muzyczne i drOgi ich rOzwOju

Przedmiotem ludzkiej pasji mogą być różnorodne elementy naszego we-
wnętrznego i  zewnętrznego życia, które stają się szczególnym motywem 

do twórczego, wyzwolonego, emancypacyjnego działania. Przedmiotem ludz-
kiej pasji może być muzyka. Rozwija się wówczas poprzez podejmowanie róż-
nej aktywności muzycznej związanej z rozwijaniem zainteresowań. Wśród 
działań z tym związanych wymienić można11:
 ■ śpiew – który może być muzykowaniem solowym, zarówno samodzielnym, 

jak i z towarzyszeniem zespołu lub akompaniatora (akompaniatorem może być 
też sam śpiewający), to także uczestnictwo grupowe, np. śpiewanie w chórze;

 ■ grę na instrumencie – podobnie jak śpiew, może być solowym lub zespoło-
wym muzykowaniem, może też być pewną improwizacją;

 ■ taniec i rytmikę – czyli przedstawianie pewnych treści muzycznych poprzez 
ruch, a także mimikę, solowo lub zespołowo;

 ■ słuchanie muzyki – to także aktywność muzyczna, która powoduje wzboga-
canie i urozmaicanie naszych doznań słuchowych;

 ■ także tworzenie – ta aktywność ma szczególne znaczenie w wielostronnym 
rozwoju człowieka, w rozwoju jego inteligencji, emocji i moralności.
Muzyka pełni szczególną rolę w życiu człowieka. Rozwojowi zainteresowań 

muzycznych towarzyszy spełnianie licznych funkcji przez muzykę12. Wskazać 

10 S. L. Popek, O istocie i mechanizmach pasji…, s. 15.
11 J. Wierszyłowski, Psychologia muzyki, Warszawa, 1981, s. 296–298.
12 Por. tamże; także: A. Delecka-Bury, Źródła sukcesu pedagogicznego animatorów kul-

tury muzycznej. Studium przypadków, Kraków, 2015, s. 11–12.
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można funkcję rozwojową (muzyka jest czynnikiem wielostronnego rozwoju 
człowieka, także elementem wychowania i kształcenia), inspiracyjną (bywa im-
pulsem, inspiracją do pracy nad sobą i do twórczości), terapeutyczną (wspiera 
w procesach zdrowienia, dbałości o kondycję psychiczną i fizyczną), kompen-
sacyjną (służy harmonii życiowej i w swoisty sposób kompensuje deficyty), es-
tetyczną (muzyka służy zaspokajaniu potrzeb związanych z kontaktem z pięk-
nem, ze  sztuką), ludyczną i  dekoratywną (umożliwia przeżywanie radości 
płynącej z  zabawy i  uatrakcyjnia życie towarzyskie), eskapistyczną (pozwala 
na swoistą ucieczkę od realności i tego, co w życiu trudne lub niechciane), spo-
łeczną (służy integracji wspólnot) oraz także rekreacyjną (percepcyjnie i/lub 
twórczo wypełniającą nasz czas wolny).

Funkcje muzyki w życiu człowieka realizowane są zwykle holistycznie, 
w zintegrowany sposób. Trudno bowiem byłoby ustalić ich hierarchię waż-
ności, kolejność realizacji, a także w wyizolowany sposób dokonywać ich ob-
serwacji. Indywidualne i społeczne postrzeganie ich wartości może się jednak 
zmieniać z wielu różnych powodów związanych z czynnikami osobowościo-
wymi, zmianami w  strukturze i  relacjach w  grupie czy też wyznaczanych 
przez okoliczności zewnętrzne towarzyszące rozwojowi zainteresowań mu-
zycznych.

Rozwój zainteresowań muzycznych może być naszym hobby, ale i sposobem 
na życie, pasją, także istotnym elementem wypełniającym i kreującym biogra-
fię. Doświadczenia związane z percepcją i  twórczością muzyczną mogą mieć 
istotny wpływ na wiele obszarów w życiu człowieka. W literaturze przedmio-
tu wskazuje się na  wsparcie muzyki w  realizacji zadań zawodowych i  osobi-
stych, w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów społecznych czy też po-
przez muzykę intensyfikację przeżyć religijnych i mistycznych13. Spełniając rolę 
przedmiotu pasji, nadaje aksjologiczny kierunek działaniom człowieka zmie-
rzającym ku doświadczaniu wielowymiarowego rozwoju i poczucia spełnienia 
poprzez różnorodny (śpiew, twórczość, granie na  instrumentach, percepcja) 
kontakt z utworami muzycznymi.

Można zauważyć, że żadna aktywność artystyczna nie ma chyba takiego 
zasięgu społecznego, jak właśnie aktywność związana z rozwojem zaintereso-
wań muzycznych. Choćby najmniejsze zainteresowanie muzyką, np. nauka gry 
na instrumencie – to już jest pewien akt społeczny i wejście w kulturę. Szcze-
gólny sposób rozwoju społecznego przez pasję muzyką stanowi uczestnictwo 

13 Por. tamże; także: J. Wierszyłowski, Psychologia muzyki…, s. 304–307.
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w formacjach chóralnych, które stają się ośrodkiem i środkiem nie tylko wie-
lostronnego rozwoju chórzystów, ale ich rodzin i twórców oraz odbiorców ich 
wytworów artystycznych.

paSja Muzyką, paSja Muzyki 
– narracje chórzyStów z alle chOir z lOndynu

Empiryczną i  najważniejszą część mojego tekstu stanowi prezentacja mo-
jej etiudy badawczej (nazywam swoje rozpoznanie „etiudą”, ponieważ było 

dość fragmentaryczne i  rzeczywiste poznanie przedmiotu tego rozpoznania 
wymagałoby dalszych badań i analiz). Jej kluczowym elementem było pytanie 
o to, czym jest pasja i w jaki sposób ją realizują członkowie chóru Alle Choir 
z Londynu. Wykorzystałam elementy jakościowych metod badań: wywiad ja-
kościowy pogłębiony, analiza treści pisemnych narracji chórzystów.

Tematem kluczowym mojego rozpoznania empirycznego była „pasja”, 
a obiektem szczególnego zainteresowania i egzemplifikacją realizowania szcze-
gólnych zamiłowań w  życiu – formacja niezwykła, bo z  pasją – Alle Cho-
ir z Londynu. Serdeczne dziękuję członkom Alle Choir za życzliwe przyjęcie 
mojej propozycji współpracy w  tworzeniu tego fragmentu tekstu. Szczególne 
podziękowania składam Marcie Radwan, założycielce i charyzmatycznej dyry-
gentce chóru, która chętnie ze mną porozmawiała na temat historii formacji, 
aktualnych projektów i  planów na  przyszłość. Pani Marta umożliwiła mi też 
nawiązanie kontaktu z innymi członkami chóru, którzy elektronicznie przesłali 
odpowiedzi na kilka pytań związanych z moimi poszukiwaniami empirycznego 
obrazu pasji w ich życiu. Serdecznie dziękuję za to duże zainteresowanie moją 
etiudą badawczą i okazane wparcie w realizacji celów z nią związanych.

Tytułowa „pasja”, co podkreślałam, to szczególna namiętność do czegoś, wy-
jątkowe umiłowanie przedmiotu pasji. To ważny element kreujący biografię 
pasjonata. Jest najwyższą formą zaangażowania, kreatywności i aktywnego re-
alizowania zainteresowań i zamiłowań. Jest wyrazem ciekawości, odwagi, goto-
wości do działania i ważnym elementem kształtowania osobowości człowieka. 
Jej przedmiotem, co też już podkreślałam, mogą być pewne elementy naszego 
wewnętrznego i  zewnętrznego życia, które stają się szczególnym czynnikiem 
i mechanizmem do kreatywnego, nieskrępowanego i swoiście transgresyjnego 
działania. I tak jest właśnie w przypadku członków opisywanego przeze mnie 
chóru „Alle Choir„ z Londynu. Narracje chórzystów na temat pasji przedsta-
wiam i analizuję w dalszej części tekstu.
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233

Na wstępie analiz empirycznych chcę przedstawić uczestników mojej etiu-
dy i formację chóralną, którą tworzą. Oto kilka informacji na temat jej historii, 
aktualności i przyszłych planów. Na pytanie o to, w jakich okolicznościach po-
wstał chór, pani Marta odpowiedziała z uśmiechem – „Było to dość skompli-
kowane”.

Alle Choir został założony przez Martę Mathee Radwan pod koniec 2015 
roku. Zdolni polscy muzycy z Londynu zebrali się wtedy, aby przygotować ma-
teriał z muzyką bożonarodzeniową na specjalnie zamówiony z tej okazji kon-
cert w Parlamencie Europejskim w Brukseli. W poznaniu i spotkaniu się po-
mógł chórzystom (jak to się często i zwykle współcześnie zdarza) – Facebook, 
za  którego pomocą pani Marta szukała osób do  współpracy, co spotkało się 
ze  sporym odzewem wśród Polaków mieszkających w  Londynie w  szczegól-
ny sposób zainteresowanych muzyką i śpiewem w chórze. Niestety, realizację 
planowanego koncertu w grudniu 2015 roku uniemożliwił wcześniejszy atak 
terrorystyczny, który spowodował odwołanie wielu imprez masowych. Jed-
nak szczególna atmosfera i energia wspólnego tworzenia była tak wspaniała, że 
muzycy postanowili nadal spotykać się na próbach i kontynuować współpracę 
w ramach realizacji kolejnych projektów muzycznych.

Pierwszy koncert, z materiałem przygotowanym do Brukseli, miał miejsce 
w styczniu 2016 roku i został niesamowicie ciepło i owacyjnie przyjęty ze stro-
ny odbiorców, co stało się szczególnym impulsem do dalszego działania człon-
ków chóru, do podejmowania kolejnych zadań i wyzwań. Aktualnie Alle Choir 
współpracuje także z innymi formacjami muzycznymi – ze Swing Punks, Big 
Band Theory czy Fulham Brass Band, z którymi wielokrotnie koncertował. 
W grudniu 2016 roku Alle Choir miał zaszczyt reprezentować Polskę podczas 
Samsung Gear S3 World Choir na  Picadilly Circus, co również spotkało się 
z ogromnie entuzjastycznym przyjęciem rodaków i nie tylko. W styczniu 2017 
roku chór wspierał Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W kwietniu 2017 
roku Alle Choir wystąpił podczas The Voice Festival UK na Southbank. Planów 
i wyzwań mają zatem chórzyści wiele, pozostaje życzyć im sukcesów w ich speł-
nianiu.

W celu realizacji moich zamierzeń badawczych poprosiłam chórzystów 
z formacji Alle Choir o narracje dotyczące tego, czym jest pasja w ich życiu i  jak 
ją realizują. Analizując wypowiedzi członków chóru, można sformułować kil-
ka wniosków, które teraz przedstawię w kolejności odzwierciedlającej strukturę 
prowadzonych przeze mnie analiz zebranych informacji empirycznych.
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Pasja dla członków chóru Alle Choir to pewnego rodzaju wyjątkowa miłość 
do czegoś, a jednocześnie wyjątkowe źródło prawdziwej wolności, radości, po-
czucia satysfakcji, rozwoju i samospełnienia. Wypełnia ona ich czas wolny, ale 
niejednokrotnie podkreślają, że w swoisty sposób wypełnia też ich życie. Wią-
że się z pozytywnymi doświadczeniami i emocjami, daje radość i intensyfikuje 
przeżywanie innych emocji z radością związanych. Pomaga w przezwyciężeniu 
trudnych chwil w życiu, czyli pełni rolę środka terapeutyczno-kompensacyjne-
go. Daje ukojenie i wytchnienie, ale również energetyzuje do działania orygi-
nalnego, kreatywnego. Oto kilka wypowiedzi chórzystów ilustrujących obraz 
tego, czym jest pasja w ich życiu:
– Przede wszystkim daje radość, wypełnia wolny czas. Pomaga przetrwać ciężkie 

chwile w życiu.
– Pasja jest dla mnie jak powietrze! Bez niej nie można żyć. Brzmi wariacko, ale 

dokładnie tak jest.
– Czymś, przez co mogę wyrazić się kompletnie, nadaje ona wielu różnych kolo-

rów mojemu życiu.
– Dla mnie jest to robienie tego, co kocha moje serce. […] Pasja to motor napędza-

jący do działania i realizacji siebie.
– Podchodzę do życia dość serio. Obowiązki, stała praca itp. są priorytetem, dla-

tego moje pasje muszą zejść na plan dalszy, co jednak wydaje mi się dość po-

Agnieszka Szajner

Członkowie Alle Choir; fot. z archiwum Alle Choir
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wszechnym zjawiskiem. Nie czyni to jednak z  pasji elementu życia bez zna-
czenia. Przeciwnie, ma to tym większe znaczenie im więcej odpowiedzialności 
i zmagań mamy w życiowym kieracie. W obliczu tego żywe zainteresowanie ja-
kąś dziedziną, która jednocześnie jest okazją do oderwania się od codziennej 
rutyny, staje się wartością, bo jest przestrzenią do realizacji pragnień i rozwija-
nia zdolności.

W realizowaniu swoich pasji chórzyści dostrzegają szczególnej przestrzeni 
do spędzania czasu wolnego, przezwyciężenia codzienności i nudy, do wzbo-
gacenia rozwoju i  życia oraz przestrzeni do  odnalezienia tego, co nazywamy 
szczęściem. Na pytanie o to, po co człowiekowi pasja, odpowiadali w następu-
jący sposób:
– Życie bez pasji byłoby nudne.
– Człowiek musi mieć pasję, żeby odpocząć od codzienności, problemów. Jest do-

bra jako medytacja – pomaga nam być tu i teraz, oddając się temu, co kochamy!
– Jest po to właśnie, żeby kolorować to życie i odrywać nas od ziemi – utrzymywać 

w stanie ciągłego zaciekawienia.
– Aby wypełnić i wzbogacić jego życie. Zauważyłam, iż ludzie, którzy nie mają 

lub nie potrafili odnaleźć żadnej pasji w swoim życiu, są bardzo nieszczęśliwi.
– Potrzebna jest człowiekowi, żeby nie zwariował w tym szalonym świecie.
– Po to, żeby mieć powód do wstania z łóżka.
– Po to, żeby być szczęśliwym.

Zatem pasja to źródło radości, poczucie spełnienia i samorealizacji, to prze-
dziwny zanik poczucia czasu, także siła aktywności i  tworzenia. Swojej pasji 
chórzyści, zgodnie, upatrują w muzyce, która staje się dla nich nie tylko przed-
miotem pasji, ale szczególnym elementem życia, swoistym sacrum i profanum 
prowadzącym do urzeczywistnienia tego, co staje się źródłem samospełnienia. 
Określając, czym jest muzyka, chórzyści z  Alle Choir używali następujących 
sformułowań (Muzyka jest…):
– Pasją ;) nieodłącznym elementem codzienności.
– Muzyka jest dla mnie pasją. […] Jest czymś wyjątkowym. […] Kocham w niej 

to, że łączy ludzi i budzi przepiękne emocje.
– Jest niezawodna formą wyrażania emocji, muzyka jest ze mną zawsze i wszę-

dzie.
– Dowód na istnienie Boga.
– Pasją, wolnością, miłością.
– Jest integralną częścią mnie.
– Wszystkim.

ALLE ChOIR – ChóR Z PASją
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– Pracą, zabawą, szczęściem, smutkiem, radością, miłością, emocją, wolnością, 
wyrażeniem siebie, pasją.

– Muzyka, której nie tworzę osobiście, a która jest twórczością innych, jest dla 
mnie tłem do sytuacji życiowych, podkreśla i zmienia moje nastroje w zależ-
ności od słuchanej muzyki i zapada w pamięć bardziej niż zapachy czy obrazy. 
Natomiast muzyka, którą tworzę sam, czy to śpiewając, czy też grając na instru-
mencie, jest dla mnie płaszczyzną do samorealizacji.

Niewątpliwie dla uczestników mojej etiudy badawczej muzyka jest prze-
strzenią do  doświadczeń związanych z  rozwojem i  krystalizowaniem ich ak-
sjosfery, wartością w  ich życiu i przestrzenią do realizacji wielu kategorii ak-
sjologicznych. Wśród których wymieniają miłość, szczęście, piękno, służbę 
innym, emocje i przyjemność. Oto kilka wypowiedzi ilustrujących aksjologicz-
ne doświadczenia chórzystów, których spytałam o  to, jakie wartości realizują 
poprzez muzykę:
– Wartości estetyczne. Śpiew to piękna sztuka.
– Muzyka jest największa miłością w życiu.
– LOVE!
– Służenie innym, szerzenie piękna poprzez muzykę.
– Interpersonalne (porozumienie w  grupie), emocjonalne, estetyczne, hedoni-

styczne.
– Wartości estetyczne (piękno).
– Jako chór […] tworzymy wartościową muzycznie ofertę dla Brytyjczyków oraz 

mieszkających w UK Polaków. […] Realizując pasję poprzez śpiewanie, pod-
wyższam swoją jakość życia, jestem pogodniejszy i bardziej zadowolony ze swo-
ich osiągnięć. Oprócz tego poszerzam horyzonty, zaspokajam potrzebę przy-
należności do  jakiejś grupy społecznej, niekiedy wychodzę ze  strefy komfortu 
i podejmuję nowe wyzwania. Wierzę również, że otrzymałem talent od Boga, 
który powinienem doskonalić i dzielić się nim z innymi, co niniejszym czynię!

Interesujące było dla mnie również poznanie motywów, które skłoniły chó-
rzystów, by uczestniczyć w działalności formacji Alle Choir. Nie byłam zdziwio-
na, kiedy dowiedziałam się, że szczególnym magnesem jest charyzmatyczna… 
dyrygentka. Ale również chęć poznania nowych osób, tworzenie szczególnej 
wspólnoty chóralnej, nowe możliwości wielostronnego rozwoju i rozwoju zdol-
ności muzycznych, wokalnych. Na pytanie o motywację przystąpienia do for-
macji chórzyści odpowiadali następująco:
– Możliwość rozwoju, poznanie nowych ludzi.
– Moja historia jest dość ciekawa, bo dowiedziałam się o próbie choru w dniu mo-

jej przeprowadzki do Londynu. Wyjeżdżając z Polski, zapytałam znajomych, 

Agnieszka Szajner
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czy znają kogoś muzycznego w Londynie, bo wiedziałam, że w robienie muzyki 
pomoże mi przetrwać ciężkie momenty. Kilka osób podało mi kontakt do Marty 
i odezwałam się od razu…

– Znałam Martę, jej metody pracy, format i sam profil chóru bardzo mi odpowia-
dał – czemu nie.

– Praktykowanie swojej pasji.
– Chęć poznania ludzi zainteresowanych muzyką.
– Zbadanie nowego obszaru muzyki, jakim jest muzyka wokalna, chóralna, ze-

społowa.
– Chęć regularnego śpiewania oraz doskonalenia umiejętności wokalnych. […] 

Poza tym jeżeli grupa takich jak my zapaleńców dodatkowo czuje się ze sobą do-
brze towarzysko, to już można tam razem śpiewać, grać, jeść, tańczyć itp., itd. W 
Alle Choir lubimy się również ze sobą śmiać, nie ma między nami atmosfery ry-
walizacji. Perspektywa występów przed publicznością nadaje temu dodatkowy 
dreszcz. Rozkochany jestem w muzycznej harmonii, a chór tę harmonię tworzy.

Formacje chóralne mają wiele szczególnych właściwości, które czynią z nich 
przestrzeń do różnorodnych indywidualnych i społecznych doświadczeń chó-
rzystów. Poprzez aktywność muzyczną w Alle Choir jego członkowie chcą zre-
alizować wiele swoich marzeń, pragnień i  celów życiowych, wśród których 
można wskazać następujące w ich wypowiedziach:
– Koncertowanie, być może nagranie płyty.
– Moim marzeniem jest tworzyć coś pięknego/terapeutycznego dla siebie i słucha-

czy. […] Chciałabym, żeby jazz wrócił do łask i zaciekawił. Chciałabym trafić 
do większej publiczności i make people happy!

– Mam nadzieję, że będziemy rozwijać się w  tak zawrotnym tempie jak do  tej 
pory, a z tym będzie współmiernie powiększać się pole naszej działalności.

– Występy dla jeszcze szerszej publiczności, trasy koncertowe.
– Uczestnictwo w profesjonalnym projekcie muzycznym.
– Uczestnictwo w  muzycznych projektach, konkursach, koncertowanie w  UK 

i Polsce.

pOdSuMOwanie

Analizowane i przedstawione w tekście wypowiedzi uczestników moich ba- 
 dań pozwalają na wyznaczenie (choć, niestety, fragmentaryczne) obrazu 

pasji w ich życiu. Żałuję, że w krótkim tekście nie mogę przedstawić wszystkich 
interesujących i zapewniam, że pasjonujących wypowiedzi osób z pasją tworzą-
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cych Alle Choir. Pasja jest dla nich szczególnym uwielbieniem i dążeniem do re-
alizacji zainteresowań muzycznych. Muzyka jako istotny i wyjątkowy element 
ich życia pełni funkcje animacyjne dla pragnień, planów i  działań członków 
chóru. Wiąże się z realizacją najważniejszych kategorii aksjosfery uczestników 
badań, wśród których wskazują miłość, dobro, piękno, wspólnotę. Tworzenie 
więzi jest szczególnym doświadczeniem członków Alle Choir. W swoich wypo-
wiedziach podkreślają znaczenie udziału w spotkaniach chóru jako wyjątkowej 
relacji społecznej grupy przyjaciół, którzy wspólnie się bawią, uczą i tworzą.

Analizowanie narracji uczestników mojej etiudy badawczej stało się dla 
mnie interesującym doświadczeniem zarówno poznawczo, jak i  z powodów 
osobistych. Prowadzenie tego rozpoznania empirycznego wiele mnie nauczyło 
i skłoniło do licznych refleksji. Moją pasją też jest muzyka, stanowi szczególne 
miejsce w moim sercu i życiu. Analiza wypowiedzi innych osób zafascynowa-
nych muzyką i ją tworzących stanowiło dla mnie wyjątkowe przeżycie i było do-
świadczeniem prowadzącym także do (właściwie nostalgicznych) wspomnień 
i  myśli, by do  realizowania swojej pasji muzyką jakoś szczególnie powrócić. 
Dziękuję członkom Alle Choir za to szczególne doświadczenie.
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alle chOir – a paSSiOnate chOir
Summary

Passion may be defined as a particular interest in something/somebody, a liking towards 
a given object (at times a personified one). It is a person’s disposition leading to self-

fulfillment and creative fruition and engagement into a chosen area of activity. It is a driv-
ing force of human activity, as well as motivation and impulse towards the particular trans-
gression within its limits. It is a valid factor in a personal change and altering of the world 
around us, usually giving the feeling of satisfaction and bringing sense to the human life 
(though sometimes it might become a source of suffering and sacrifice as well).

In the following article, the author analyses passion as a unique human experience. The 
text is structured by a sequence of questions which aim to reflect on the given theme. Firstly, 
the author asks: What exactly is passion? What is its essence? What are its mechanism and 
sources? Secondly, she inquires: What are musical interests and how do they display them-
selves? What is their role and function? And thirdly, she attempts to determine how are the 
passions of Alle Choir members’ defined/determined and realised? The final part of the ar-
ticle presents the results of the research study conducted to define passion in its empirical 
image, based on the example of Alle Choir.

Keywords: passion, choir, musical interests

ALLE ChOIR – ChóR Z PASją





POLSKI UNIWERSYTET NA OBCZYŹNIE 
W LONDYNIE

ZESZYTY NAUKOWE

Seria trzecia, nr 6, 2018

241

ewa lewandowska-tarasiuk
Akademia Pedagogiki Specjalnej im . Marii grzegorzewskiej, Warszawa

Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Londyn

wirtuOzeria fOrtepianu 
anny Marii Stańczyk na wySpach

Gdy dwa lata temu, jesienią, byłam na wykładach na PUNO w Londy-
nie, przyjaciele zrobili mi piękną niespodziankę i zaprosili w listopadzie 

na  koncert, który odbył się w  Rudolf Steiner House jako International Con-
cert Series Piano Romantic Anna Maria Stańczyk. Pianistka grała utwory Grie-
ga i Chopina. Brawura i liryzm, wirtuozowska technika fortepianowa, piękno 
dźwięku wydobywane przez artystkę fortepianu wprawiły słuchaczy w zamyśle-
nie, poruszając ich serca. Moje też. Nie mogło być inaczej.

Właśnie, powróciły w mej pamięci koncerty Anny Marii Stańczyk, których 
słuchałam m.in. w  królewskich Łazienkach, nie tak dawno też razem z  pa-
nią rektor PUNO, prof. Haliną Taborską. Złociste słońce, tłumy słuchających, 
Chopinowski profil i  niezwykła pianistka… Zaraz potem w  myślach powró-
ciło wspomnienie wspólnej wycieczki do Żelazowej Woli ze śp. prof. Wojcie-
chem Falkowskim i jego małżonką Bernice, wraz z moim mężem, gdy dopiero 
po koncercie, zachwyceni pięknem nieznanego wykonawstwa, bowiem Chopi-
nowskich fraz słuchaliśmy na zewnątrz dworku, weszliśmy do niewielkiej sali 
koncertowej w Chopinowskim Dworku, oniemiali z zachwytu dokonaliśmy od-
krycia, iż artystką fortepianu okazała się Anna Maria Stańczyk. Było to kilkana-
ście lat temu. Potem jeszcze Muzyczne Floralia w Powsinie i oczywiście piękne 
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chopinowskie, wirtuozowskie interpretacje i niezapomniane wspólne dyskusje, 
które inicjowała ta polska pianistka z Anglii i osoba o nieprzeciętnej osobowo-
ści. Wspomnienia, wspomnienia, a w nich obrazy tej niezapomnianej wirtuoz-
ki fortepianu.

Pora już zatem, by przypomnieć jej drogę do  pianistycznej wirtuozerii. 
Anna Maria Stańczyk studiowała w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Cho-
pina w Warszawie, dzisiaj to Uniwersytet Muzyczny. Jej mistrzami akademic-
kimi byli tacy profesorowie, jak Bronisława Kawalla i  Jan Ekier. Profesor, tak 
często wspominany przez pianistkę jako Mistrz, wywarł ogromny wpływ na jej 
wykonawstwo, styl i artyzm. Pianistka wspomina też humanistyczno-artystycz-
ną filozofię swego Mistrza, gdy mówił: „Pierwszym nauczycielem człowieka jest 
książka, a  w naszym przypadku nuty”. Uczył: „Patrząc w  nuty, sama szukasz 
tego wszystkiego”. Anna Maria, przytaczając w jednym z wywiadów swoją re-
fleksję, powiedziała:

Byłam i jestem w tym świecie stale, gdzie najważniejsze jest, jak ja to doczytam. 
Co ja w tym znajdę i muszę tak natchnąć tą muzyką siebie sama, by potem prze-
konać z estrady do niej słuchaczy.

Anna Maria Stańczyk podczas koncertu w Łazienkach, Warszawa, 2017 r.; fot. ze zbiorów 
Ewy Lewandowskiej-Tarasiuk

Ewa Lewandowska-Tarasiuk
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Swoje mistrzostwo fortepianowe zdobywała też m.in. w Weimarze u Ghe-
orghe’a Halmosa, w  Budapeszcie u  Kornela Zempleniego, zaś potem jej mi-
strzem i  artystycznym towarzyszem muzycznych, pięknych i  doskonałych 
przedsięwzięć był Louis Kentner, dzięki któremu artystka znalazła się w 1978 
roku w Londynie i także z nim koncertowała. Jej doświadczenie wirtuozowskie 
związane było też z  doświadczeniem mistrzowsko-pedagogicznym. Pianistka 
działała jako dyrektor artystyczny brytyjskiej Archway Trust – organizacji do-
broczynnej wspierającej młodych pianistów. Prowadziła kursy muzyczne w ra-
mach stypendium Performing Fellow Ship. W organizowanych prezentacjach 
klas mistrzowskich jej artystyczni podopieczni grali opracowane przez siebie 
wykonawcze interpretacje. Jednocześnie mieli potem szansę wysłuchania ko-
mentarzy, sugerujących wykonawcze korekty, wielu profesjonalnych rad, słów 
doceniających ich artystyczne interpretacje. Jej uczniami byli m.in.: Andrew 
Hubart, Jan Stirling i Jennifer Jones.

Anna Maria Stańczyk występowała w największych światowych salach kon-
certowych, jak m.in. Wigmore Hall, to tutaj właśnie miał miejsce jej debiut pia-
nistyczny, grała też w Queen Elizabeth Hall w Londynie, a w koncertowej Sali 
St. Johne’s dała niezapomniany recital chopinowski w ramach pięknego cyklu 
„Wielcy romantycy”. Jeszcze wielu dzisiaj wspomina kameralny koncert Anny 
Marii Stańczyk dedykowany polskim weteranom II wojny światowej w niewiel-
kiej miejscowości Penley w Walii. Nie przeraziła jej ani zimna sala, zniszczo-
ny instrument, a prośby słuchaczy o wykonanie utworów Chopina natchnęły 
szczególną pasją. Natychmiast przebrała się w  koncertową kreację i… roz-
brzmiały w jej wykonaniu Chopinowskie frazy. Kombatanci nie ukrywali wzru-
szenia, łzy w ich oczach, uściski zimnej dłoni pianistki i jej wzruszenie stały się 
dla wszystkich wielkim, wspominanym do dzisiaj przeżyciem. To były lata 80.

Wielu z nas pamięta muzyczne chwile w Jubileuszowym Roku Chopinow-
skim 2010, gdy do Londynu przybył polski żaglowiec „Fryderyk Chopin”. Anna 
Maria Stańczyk dała jubileuszowy koncert przy Tower Bridge ze statkiem w tle. 
Wydarzenie to ogromnie wzruszyło londyńską publiczność. Pianistka koncer-
towała też w Van Leer Hall w Jeruzalem, St. Lawrence Centre w Toronto czy 
Carnegie Hall w Nowym Yorku, w wielu krajach Azji, Afryki oraz w obu Ame-
rykach. Została uhonorowana nagrodami: m.in. The Franz Liszt Medal, Medal 
za Wkład do Muzyki, przyznany pianistce przez Zrzeszenie Artystów Polskich, 
od ministra kultury otrzymała Nagrodę za Zasługi dla Kultury Polskiej. Dosta-
ła też dwie Platynowe Płyty: od Polskich Nagrań za CD „Anna Maria Stańczyk 
plays Liszt” oraz od Polskich Nagrań Edition za CD „24 classic hits”. Nagra-

WIRTUOZERIA fORTEPIANU ANNY MARII STAńCZYK…



244

ła płyty dla wielu wytwórni fonograficznych, m.in.: album pt. „Polska”, wyda-
ny przez Polonia Records, i album z muzyką Karola Szymanowskiego, wydany 
przez brytyjską firmę Gemini Sound.

Anna Maria Stańczyk jest założycielem, dyrektorem artystycznym i człon-
kiem Międzynarodowego Festiwalu Pianistycznego „Floralia muzyczne – mu-
zyka w kwiatach” w Powsinie. Zapoczątkowany w 1996 roku, jest wyjątkową 
imprezą promującą młodych, utalentowanych pianistów. Daje również oka-
zję do  wysłuchania, jak światowej sławy pianiści grają Chopina i  innych ro-
mantycznych kompozytorów. Koncerty odbywają się w  niedziele, na  tarasie 
zabytkowego dworku Fangorów, pośród okalających go krzewów ozdobnych, 
wiekowych dębów i  lip. Anglicy, którzy przyjechali na  „Floralia muzyczne” 
do  Powsina, tak skomentowali to wydarzenie: „Cóż za  rozkosz usłyszeć było 
muzykę Chopina w Polsce w wykonaniu polskiej pianistki i w otoczeniu czaru-
jącej roślinności. Piękno muzyki połączyło się z urokiem Ogrodu Botaniczne-
go. To niezapomniane chwile…”.

Artystka jest też znakomicie recenzowana w światowej prasie, m.in. po jej 
koncercie w Carnegie Hall w „New York Timesie” ukazał się taki oto komen-
tarz:

Miss Stańczyk jest pianistką z prawdziwym wyczuciem romantyzmu. Jej ton 
chociaż heroiczny jest w  stanie przekazać niezliczone odcienie subtelności, de-
monstruje ona również inteligencję i zrozumienie struktury narracyjnej, co ma 
kluczowe znaczenia do pojęcia tego rodzaju muzyki.

To prawda, zawierająca się w pianistycznych, artystycznych, wręcz mistrzow-
skich kreacjach wykonawczych Anny Marii Stańczyk, jest bowiem mistrzynią 
pięknej cantyleny, potrafiącą jednocześnie nie przekraczać poczucia interpre-
tacyjnej harmonii, w której wyraża swój indywidualny styl. Słuchacz-odbiorca 
muzycznych fraz Chopina, Liszta czy Rachmaninowa doświadczy jej interpre-
tacyjnej, niepowtarzalnej muzycznej wrażliwości. Wirtuozowski liryzm artyst-
ka potrafi jednocześnie połączyć z różnymi poziomami pianistycznej ekspresji, 
od tej pozornie lekkiej, sztukateryjnie eksponowanej niebywałą techniką piani-
styczną, po tę wręcz rewolucyjną, w której pobrzmiewa silna harmonia buntu 
i grozy. Dlatego jej koncertowe wykonawstwo charakteryzuje w moim odbiorze 
(i nie tylko…) styl brillant, w jego najbardziej wirtuozowskim kształcie.

Sztuka, a w niej muzyka, nie zna granic. Można to stwierdzić i dosłownie, 
i metaforycznie, bowiem twórcy i wykonawcy przekraczają granice jej absolu-
tu, sztuka muzyczna jest na pewno w ich interpretacjach wykonawczych trans-
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gresyjna. Ale także karty naszej historii tej dawnej i obecnej utrwaliły utrwalają 
losy artystów przekraczających granice swych ojczystych regionów, nierzadko 
tworząc nowe, jak w tym przypadku, oblicza tożsamości, a w niej także nowe 
oblicza polskości. Tworzy to wielkie szanse na transgresyjne przekraczanie gra-
nic w sztuce. I tak pozostając w duchu z mistrzami i ich wirtuozerią, tą jedy-
ną, rodzimą, niepowtarzalną, jednocześnie chłonąc wszystko to, co porywająco 
nowe, nieznane dotąd i w ludziach, innych i ich jakże innych kulturowych ko-
dach, artysta staje się Inny, choć często na trwałe zanurzony w niezniszczalnych 
korzeniach rodzimej kultury.

Tak Anna Maria Stańczyk w brytyjskiej przestrzeni koncertowych sal, grając 
dla wszystkich: swoich rodaków i  różnorodnych audytoriów kraju osiedlenia 
emanuje swą jedyną, niepowtarzalną artystyczną tożsamością, przekazując tak-
że i tutaj, na Wyspach polskość Chopinowskich fraz, która nieustannie zachwy-
ca przecież wielokulturowe audytoria. Ale także udowadnia, czyniąc to od wielu 
lat, jak bardzo muzyka, w różnych jej wyrazach i wielokulturowych muzycz-
nych kodach może nas łączyć. W jednym z medialnych wywiadów Anna Maria 
Stańczyk wyznała: „Polska jest moim domem…”. W radiu kanadyjskim, odpo-
wiadając na pytanie, skąd pochodzi, odpowiedziała: „Z centrum Polski, z War-
szawy, z… Saskiej Kępy”. Zapytano ją, gdzie jest ta Saska Kępa i jak to się pisze. 
Odpowiedziała: „A ona jest całe moje życie w mym sercu”.

Pamiętam koncert Anny uświetniający uhonorowanie Jana Nowaka Jeziorań-
skiego, Kuriera z Warszawy, przez Polski Uniwersytet w Londynie, tytułem dok-
tora honoris causa, gdy wszyscy zgromadzeni w Sali Teatralnej POSK-u, wsłu-
chani w Chopinowskie frazy wirtuozowskiego wykonania „Poloneza As dur” op. 
53, po  ostatnich akordach zamarli w  długiej ciszy, by wstać i  owacją wyrazić 
wspólne nam wszystkim piękno tej chwili. Pamiętam wzruszenie Kuriera z War-
szawy, śp. prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego i wielu wspaniałych Polaków, 
połączonych więzią pamięci swej przeszłości i dźwięków Chopina, wyrażających 
te wielkie emocje, które wybrzmiały w artystycznym wykonaniu Anny Marii.

I raz jeszcze potwierdził się piękny sens słów wybitnej humanistki, Marii Ja-
nion, iż „Ojczyzna to słowa, obrazy i melodie”. Chciałoby się w tym miejscu spa-
rafrazować znane słowa Cypriana Kamila Norwida, pointujące artystyczną toż-
samość wielkiego Fryderyka: „Rodem warszawianin, sercem Polak, a talentem 
świata obywatel”, tym razem pragnąc je odnieść do Anny Marii Stańczyk: Ro-
dem z Mazowsza, sercem Polka, talentem obywatelka świata. Tutaj, na Wyspach.
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pianO virtuOSity Of anna Maria Stańczyk 
in great britain

Summary

The presented article deals with the mastery phenomenon of the pianist Anna Maria 
Stańczyk and it made an attempt to outline the originality of her concerto knowledge. 

Numerous examples of unforgettable concertos performed by this artist in the first-class 
music halls in Poland and all over the world were quoted. Moreover, the article mentions 
Ms. Stańczyk’s brilliant initiatives aimed at promoting Polish culture, concertos in Warsaw 
in the Royal Park of Lazienki, famous events of Floralia in which young, foreign pianists 
participated. Undoubtedly, this is where both her Polish identity and her presence in the 
world culture are expressed.

Keywords: virtuosity, culture, recital, cantilena, Polish identity
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pOlak na MuzycznyM OliMpie 
– artyStyczna drOga 
krzySztOfa śMietany

Muzyczną karierę Krzysztofa Śmietany warto przemyśleć ze  skupieniem 
uwagi na przełomowych momentach i ich efektach, kluczowych wyda-

rzeniach oraz na progresie wynikającym z silnej wiary w sens mierzenia najwy-
żej oraz z solidnej pracy każdego dnia.

Edukacja muzyczna Krzysztofa Śmietany rozpoczęła się już w  piątym 
roku życia, dzieciństwo upłynęło w domu, w którym wszyscy słuchali muzy-
ki klasycznej i jazzowej. Ojciec grał na skrzypcach ze słuchu i z jego inicjaty-
wy Krzysztof podjął naukę na tym instrumencie. Brat Jarosław Śmietana także 
kształcił się muzycznie i został wybitnym gitarzystą jazzowym.

Decyzja o  wyborze zawodu muzyka zapadła wyjątkowo wcześnie, już 
w szkole podstawowej. Śmietana nie uniknął momentów zwątpienia, ale prze-
zwyciężył je i przypomina, że muzyk „musi umieć wykazać się hartem ducha, 
żeby poradzić sobie z niepowodzeniami i iść do przodu”. Znaczący jest fakt, że 
już od VI klasy szkoły podstawowej miał możliwość uczyć się u profesora aka-
demickiego – Zbigniewa Szlezera, który edukował go aż do ukończenia Akade-
mii Muzycznej w Krakowie.

Od 1975 roku Krzysztof Śmietana grał w  Capelli Cracoviensis – swo-
im pierwszym profesjonalnym zespole. Dyrektor Capelli – Stanisław Gałoń-
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ski zawsze dawał szansę młodym ludziom, przyjmował do orkiestry studentów 
i promował młode talenty. W latach 1977–1980 Śmietana występował z Polską 
Orkiestrą Kameralną – wykonywał solową partię w  wybranych „Koncertach 
brandenburskich” (II i V) i wraz z zespołem odbywał tournée. W 1978 roku 
wziął udział w Konkursie Skrzypcowym im. Carla Flescha w Londynie i do-
stał się do finału, w którym zdobył piątą nagrodę. Tam po raz pierwszy spo-
tkał Yfraha Neamana, który był jurorem konkursu i odegrał bardzo ważną rolę 
w jego życiu1. Rok później otrzymał czwartą nagrodę na Konkursie im. Fritza 
Kreislera w Wiedniu i  tam Neaman również znajdował się w gronie jurorów. 
Śmietanie bardzo zależało na  tym, żeby studiować u  tego właśnie pedagoga. 
Rekomendacja i starania Yfraha Neamana spowodowały, że skrzypek został do-
ceniony i nagrodzony stypendium British Petrol jako jedyny niebrytyjski in-
strumentalista, dzięki czemu studia za granicą stały się możliwe. U tego właśnie 
pedagoga jesienią 1980 roku artysta rozpoczął podyplomowe studia solistyczne 
przy Guidhall School of Music & Drama w Londynie.

Pierwszy rok był okresem adaptacji do nowego kraju i wymagań systemu 
edukacyjnego. Grand Prix zdobyte na  recitalu konkursowym po  pierwszym 
roku studiów, jak również ponowne skuteczne zabiegi nieocenionego profeso-
ra Yfraha Neamana spowodowały przyznanie artyście stypendium prywatne-
go na kontynuację studiów w Londynie. Kiedy przyjechał 8 grudnia do Polski 
na święta, po kilku dniach, 13 grudnia 1981 roku, zaczął się stan wojenny. „To 
był ogromny wstrząs. Wszyscy musieli pójść do biur i oddać paszporty. Ale ja 
studiuję w Londynie” – oponował artysta. „Pan studiował w Londynie” – od-
powiedział urzędnik. „Myślałem, że wszystko się skończyło po pierwszym roku 
studiów i  już więcej nie będę mógł pojechać do  Wielkiej Brytanii. A jednak 
wyleciałem z Polski już 11 stycznia. To była sensacja! Byłem jednym z niewie-
lu, którym się to udało”. Zaznacza, że miał szczęście opuścić kraj w stanie reżi-
mu dzięki pomocy znajomego. Było to przeżycie tak silne, że chociaż wcześniej 
nie planował pobytu w Anglii dłuższego niż lata podyplomowych studiów, stan 
wojenny spowodował zmianę jego życiowych planów. Wkrótce po wyjeździe 
z Krakowa zagrał w Londynie na koncercie „Pomoc medyczna dla Polski”, wy-
rażając tym samym swój protest przeciwko polskiemu reżimowi.

Rodzina, u  której skrzypek wynajmował pokój, przejęta jego przeżyciami 
związanymi ze stanem wojennym, wykazała wielkie zaangażowanie i skutecz-
nie pomogła 26-letniemu muzykowi w  kwestii szczególnie dla niego ważnej 

1 E. Kozakiewicz, Kariera nie za wszelką cenę, „Gazeta Krakowska”, 1–2 II 1997.
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– znalezienia możliwości gry na najlepszym instrumencie. Współmieszkańcy 
pokochali jego muzykę, dostrzegli wyjątkowy potencjał i bardzo mu sprzyjali.

„Byli zamożni, założyli fundację, która kupiła instrument neapolitański, 
skonstruowany w pierwszej połowie XVIII wieku przez znakomitego włoskie-
go lutnika Nicolo Gagliano – wspomina z radością Śmietana – Wcześniej mia-
łem instrument średniej, nawet słabej jakości. Na skrzypcach Gagliano gram 
do dziś”.

Wśród umiejętności, jakie musiał zdobywać na swej drodze, była niełatwa 
konieczność reklamowania samego siebie, jednak niezbędna, aby realizować 
zaplanowane postępy w karierze. W tym zakresie nie do przecenienia jest także 
znaczenie wielu kontaktów.

Na szczególną uwagę zasługuje udział Śmietany w 1982 roku w kolejnej edy-
cji Konkursu Skrzypcowego im. Carla Flescha, który stał się przełomem w jego 
karierze. Skrzypek otrzymał wówczas II nagrodę oraz nagrodę publiczności 
i występował w telewizji. Sukces na tym konkursie przyniósł mu sławę i wiele 
prestiżowych propozycji, jak regularne zaproszenia do Radia 3 BBC oraz wiele 
koncertów umożliwiających wspinanie się coraz wyżej.

Ponad 10 lat artysta współpracował z  London Symphony Orchestra. Bar-
dzo ważne znaczenie miały przesłuchania na  stanowisko koncertmistrza go-
ścinnego Europejskiej Orkiestry Kameralnej pod patronatem i dyrekcją świato-
wej sławy dyrygenta Claudia Abbado. Śmietana zaproszony jako koncertmistrz 
od 1986 roku odbywał liczne tournée z tą orkiestrą. W czasach, gdy nie było 
Unii Europejskiej i organizowanie wizy wjazdowej oraz pobytowej zajmowa-
ło dwa tygodnie, wymagało stania w kolejkach oraz doświadczania biurokracji, 
podróżujący artysta miał duże przeszkody i wspomina je jak gehennę.

Lata pracy do 2000 roku były szczególnie intensywne: muzyk grał w orkie-
strach symfonicznych, kameralnych i solo. Gra z najbardziej prestiżowymi orkie-
strami świata przynosiła mu wiele satysfakcji, ale nie zdecydował się na etat w or-
kiestrze, ponieważ nie pozostawiałoby to wystarczającego czasu na indywidualną 
pracę nad lepiej słyszalnym własnym dźwiękiem, którą uważa za bardzo istotną.

Ważne są zasługi Krzysztofa Śmietany w promocji muzyki polskiej w Wiel-
kiej Brytanii i innych krajach. Wielokrotnie zachwycił wykonaniem obu kon-
certów skrzypcowych Karola Szymanowskiego z BBC Symphony Orchestra, np. 
w 1993 roku w prestiżowym Queen Elisabeth Hall. W tym samym roku podczas 
prezentacji muzyki polskiej w  Radio 3’s Polska prasa napisała Polska! Strikes 
gold. Było to w BBC’s Maida Vale Studios, w którym Matthias Bambert dyrygo-
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wał BBC Symphony Orchestra i wraz z solistą Krzysztofem Śmietaną wykonali 
dzieła polskie. Wśród nich największe wrażenie wywarł „I koncert skrzypco-
wy” Szymanowskiego, nazwany przez krytyka Davida Murraya cudem jedynym 
w swoim rodzaju. Autor pisał o budzącym podziw soliście Krzysztofie Śmieta-
nie, którego wykonanie brzmiało mu w uszach jak śpiew syreni jeszcze cztery go-
dziny po zakończeniu koncertu.

Jedną z głównych kompozycji w repertuarze Śmietany jest „Koncert skrzyp-
cowy” Andrzeja Panufnika. Artyści znali się osobiście. Krzysztof Śmietana za-
służył się jako wykonawca tego dzieła w  wielu miejscach na  świecie i  często 
jest wybierany spośród muzyków w celu zaprezentowania swojej interpretacji 
tej kompozycji. „To wspaniała, piękna muzyka. Ten utwór miał duży wpływ 
na moją karierę” – zapewnia skrzypek.

Śmietana nagrał to dzieło na wydanej przez wytwórnię Conifer płycie pt. 
„Panufnik – Violin Concerto, Hommage a Chopin, Bassoon Concerto”. Zarów-
no album, jak i prezentujące go koncerty zyskały najwyższe uznanie brytyjskich 
krytyków muzycznych wyrażone w recenzjach prasowych. „CD Review”, które 
wyróżniło to nagranie jako płytę miesiąca, zapewniało, że skrzypek potrafił wy-
bitnie przekazać w swym wykonaniu intencje kompozytora, specyficzny, nie-
powtarzalny muzyczny idiom Panufnika. Ta ważna recenzja nie tylko zawiera 
wiele superlatywów, zainteresowany płytą krytyk zachęcał wytwórnię Conifer 
do nagrania następnego albumu z muzyką polską, podpowiadał nawet konkret-
ne utwory Panufnika2. To przykład oddziaływania sztuki Śmietany w Wielkiej 
Brytanii oraz jego wkładu w promocję polskości.

W 1997 roku Krzysztof Śmietana wystąpił na najbardziej prestiżowym fe-
stiwalu muzyki klasycznej na świecie – PROMS. Artysta zagrał „Rondo A-dur” 
Schuberta na skrzypce i orkiestrę smyczkową.

„Niesamowite przeżycie – wspominał. – Koncerty odbywają się w pięknej, 
ogromnej sali ze wspaniałą akustyką, wrażenia i atmosfera są niezapomniane. 
Nigdy przedtem ani potem nie grałem dla tak wielkiej publiczności. Słuchacze 
w Royal Albert Hall naprawdę kochają muzykę i doceniają ją oraz wysiłek arty-
sty na estradzie. Publiczność jest bardzo sympatyczna i spontaniczna, zwłaszcza 
ta stojąca. Występ na PROMS to wielki zaszczyt”.

Niedługo po tak wielkich laurach, około 1998–1999 roku, artyście zdarzyło 
się nagłe nieszczęście – wypadek samochodowy, którego skutki były dramatycz-
ne. Skrzypek miał pęknięty krąg szyjny, ręce mu cierpły i przez długi czas nie 

2 EL, Classical CD of the month, Panufnik, „CD Review”.
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mógł grać, gdyż stwarzało to zagrożenie sforsowania ręki. Zwracał się do róż-
nych, poleconych przez znajomych, neurologów w Londynie i starał się zrobić 
wszystko, co możliwe, żeby znaleźć sposób na powrót do zdrowia i wykonywa-
nia muzyki, nikt jednak nie mógł znaleźć rozwiązania tego decydującego dla ży-
cia problemu. Przez rok nie mógł grać. Wiele koncertów odwołał, niewiadome 
były jego dalsze losy muzyczne. Szczęśliwie znalazł w końcu specjalistę – oste-
opatę, który pomógł mu doprowadzić dłoń do stanu, który bez obaw pozwala 
dalej być muzykiem.

W latach 2000–2017 artysta zrealizował między innymi swe zamiłowanie 
do  kameralistyki, występując np. z  Trio Cracovia (Julianem Tryczyńskim – 
wiolonczelistą i Jerzym Tosikiem -Warszawiakiem – pianistą). Był współzało-
życielem tego zespołu i grał w nim 19 lat (1996–2012). Wytwórnia DUX wy-
dała następujące płyty Trio Cracovia: „Areński – Dvořák” (2005), „Beethoven 
– Shostakovich” (2006), „Beethoven – Rachmaninow – Brahms” (2008).

Krzysztof Śmietana grał muzykę kameralną także z bratem Jarosławem Śmie-
taną, wykonując program zawierający utwory klasyczne i jazzowe. Kiedy Jaro-
sław zachorował, przyjaciele, w  tym redaktor naczelny „Jazz Forum” – Paweł 
Brodowski, organizowali koncerty, wielu występowało na nich, aby zebrać środ-
ki na uratowanie jego zdrowia i życia. Muzycy „grali dla Jarka” w Polsce, w Chi-
cago, była to niezapomniana akcja ratowania z największym sercem kogoś wyjąt-
kowego. Jarosław Śmietana zmarł w 2013 roku, był wybitnym, niezapomnianym 
gitarzystą jazzowym. Koncerty nadal się odbywają i są poświęcone jego pamięci.

Krzysztof Śmietana występuje stale z London Mozart Trio (Colin Stone – 
fortepian i najpierw Leonid Gorokhov, następnie Sagi Hartov – wiolonczela). 
Od 2000 roku Śmietana rozwinął swoją działalność dydaktyczną, do  której 
przywiązuje wielką wagę: „Uważam, że praca dydaktyczna bardzo przyczynia 
się do rozwoju artystycznego” – zapewniał. Krzysztof Śmietana prowadzi licz-
ną klasę w Guildhall School of Music & Drama w Londynie oraz wiele zajęć 
z muzyki kameralnej, a jednocześnie koncertuje. Prowadzi kursy mistrzowskie 
w  Wielkiej Brytanii, USA, Polsce i  Niemczech. Najbliższe plany artystyczne 
obejmują nagrywanie wraz z pianistą Colinem Stone’em płyty, której program 
będzie zawierał sonaty Busoniego i Respighiego.

Wnioski, do których dochodził podczas swego życia artystycznego, przybli-
żają jego warsztat pracy i są drogowskazem dla studentów, a wśród nich np.: 
dążenie w wykonaniach do przekazywania woli kompozytora jak najbardziej 
wiernie, z  muzyczną szczerością, niepokazywanie siebie samego nadmiernie, 
wnikanie w głąb utworu, wówczas nietrudno uzyskać prostotę przekazu i na-

POLAK NA MUZYCZNYM OLIMPIE…
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turalność w budowaniu frazy, dbałość o właściwe wydobycie dźwięku, gdyż za-
nikająca obecnie finezja gry na  instrumencie zastępowana jest coraz częściej 
przez bezosobową grę, rozwijanie wyobraźni muzycznej i  indywidualności, 
wiara w to, co się robi, oraz, podsumowując, kolosalna praca nad warsztatem.

Prasa od lat ocenia Krzysztofa Śmietanę jako skrzypka o wyjątkowym talen-
cie i wszystkich zaletach, które powinny cechować muzyka. Zaliczany do grona 
najlepszych, w muzycznie doskonałej grze porównywany do Itzaaka Perlmana3, 
uznawany za muzycznego mistrza, czołowego skrzypka („he is definitaly a ri-
sing star”, „top violinist”). W trakcie swej drogi artystycznej był coraz lepiej roz-
poznawany ze względu na swoje rzadko spotykane zdolności, wyróżnił się spo-
śród wielu innych znakomitych muzyków indywidualnymi cechami gry, jak: 
piękno i miękkość tonu, imponująca kolorystyka, wydobywanie frazy zbliżonej 
do  śpiewu, swoboda smyczkowania, dbałość o  detal, umiejętność wybitnego 
odczytywania partytury. Artysta wystąpił w większości największych i najważ-
niejszych sal koncertowych Londynu i  innych miast Wielkiej Brytanii, także 
m.in. w USA, Niemczech, Izraelu, Finlandii i Polsce.

O sukcesach Krzysztofa Śmietany zadecydowały przede wszystkim: talent 
i ogromna praca oraz bardzo ważne i skuteczne działania ludzi, którzy dostrze-
gli tę unikatowość, grę i cechy wybitnego człowieka; także umiejętne wybory 
życiowe, organizacja czasu w taki sposób, by nie zabrakło go na indywidualne 
i regularne ćwiczenia w skupieniu nad pięknem dźwięku, rozwój artystycznej 
osobowości i duchowości m.in. przez stałe czerpanie i poszukiwanie inspiracji.

Zwłaszcza obecnie – gdy słowo „Polska”, „Polacy” coraz częściej budzi 
na świecie niepokój, strach, dezaprobatę – jest ogromnie ważne, by każdy mógł 
opowiedzieć o  wkładzie najbardziej zasłużonych Polaków w  kulturę Wiel-
kiej Brytanii historycznie i współcześnie. W czasach niechęci do emigrantów, 
zwłaszcza niezakorzenionych, i  eliminowania poprzez finanse i politykę tych 
najambitniejszych, trzeba przypomnieć, że Polska, Wielka Brytania i cały świat 
straciłyby Josepha Conrada – Józefa Korzeniowskiego, ponieważ jak sam za-
pewniał, gdyby nie pisał po angielsku – a więc zapewne i nie wyjechał – nie pi-
sałby w ogóle. Warto również podkreślić, że Chopin także był emigrantem…

Zamierzonym efektem tego referatu – w związku z przemyśleniem wspania-
łego przykładu Krzysztofa Śmietany, którego temat wart jest kontynuacji w for-
mie książki – jest zainspirowanie każdego odbiorcy do dalszego doskonalenia 
samego siebie oraz skutecznego działania, a  także zachęcania do tego innych 
Polaków w swoich kręgach.

3 S. Pettit, Paying geared to musical purity, „The Times”.

Sylwia Praśniewska
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the pOle On the MuSical OlyMpuS 
– the artiStic way up Of krzySztOf śMietana

Summary

Krzysztof Śmietana left Poland in 1980 to study in London as the only recipient of the 
British Petroleum Scholarship who was not a British national. After returning to Po-

land in December 1981 to spend Christmas with his family, martial law was suddenly im-
posed and Śmietana was denied the right to leave for London and told his studies there had 
concluded. Fortunately, a friend helped him return to London where he subsequently ex-
pressed his outrage and sorrow, protesting against the regime in Poland during the „Medi-
cal Support for Poland” concert.

Back in Great Britain, his artistry was quickly realised. He was invited to perform in the 
most prestigious halls and appeared on BBC Radio 3 with the highest appreciation in many 
critics’ reviews. Throughout many of these concerts Śmietana had brought to light concer-
tos by Szymanowski and Panufnik, was guest concertmaster of orchestras such as the LSO 
– PROMS at the Royal Albert Hall are examples of his abundant successes.

The family from whom he rented a room were so full of admiration for his artistic en-
deavours that they made a beautiful 18th Century Neapolitan violin available for Śmietana.

Owing to his clarity of musical ideas and ample attention to detail, Krzysztof Śmietana 
has reached the summits of classical music and taken his place among the very best.

Keywords: Krzysztof Śmietana, real Polish traits, solidity, individuality, outstanding, schol-
arships, networking
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10 lat w wielkiej brytanii 
jakO Student, SakSOfOniSta 

i nauczyciel

wStęp

Przedmiotem niniejszego artykułu są metody codziennej pracy muzy-
ka jazzowego, które zdołałem stworzyć i  zastosować w  swojej praktyce, 

a które uznałem za potencjalnie użyteczne dla innych osób decydujących się 
opanować jakąś sztukę, wymagającą bezwarunkowo regularnego nakładu 
czasu. Niektóre z opisanych rozwiązań wydają się bezkompromisowe, a na-
wet radykalne, niemniej z mojej perspektywy stały się one niczym tratwa ra-
tująca szkatułę po katastrofie okrętu. Rozwiązania te zastąpiły lub uzupełniły 
metody zdezaktualizowane wyjazdem do innego kraju i założeniem rodziny. 
Powszechniejsze sposoby pracy muzyka i nauczyciela stały się wyraźnie nie-
przystające do wymagań, jakie niesie za sobą bycie jednocześnie emigrantem, 
studentem, a potem jeszcze mężem i ojcem. Poniższe formuły są efektem de-
cyzji o  bezwzględnej adaptacji mimo wielu porażek i  trudności. Zdanie to 
można uznać nie tylko za wstęp, ale też jako podsumowanie całej poniższej 
wypowiedzi.
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five i

Aby umieścić poruszaną problematykę w  szerszym kontekście, zacznę  
 od swojej formuły Five I, czyli Inspiration, Influence, Instructions, In-

corporation, Independence. Pierwotnie stworzyłem ją do  pracy nad dźwię-
kiem (brzmieniem), ale z powodzeniem można jej używać w bardziej ogólnym 
podejściu stawania się wszechstronnym muzykiem jazzowym.

Chodzi o to, że najpierw coś musi nas zainspirować (inspiration), aby emo-
cjonalnie i pozytywnie odpowiadać na myśl sięgnięcia po instrument. Najwcze-
śniejsza inspiracja, jaką pamiętam, pochodzi od  mojej mamy grającej nam, 
dzieciom, na akordeonie ludowe walczyki, których zdążyła się nauczyć przed 
nagłą śmiercią jej nauczyciela. Natomiast najbardziej świeża inspiracja pocho-
dzi od mojego taty, który niedawno przysłał mi własnoręcznie, z pietyzmem 
zrobiony pełnowymiarowy klarnet.

Potem musimy otworzyć się na wpływy (influence), aby zorientować się w do-
robku dziedziny, którą chcemy eksplorować. W skrócie chodzi o to, aby strate-
gicznie dużo słuchać muzyki – najpierw wszystkiego, potem tego, co jest uzna-
ne jako klasyka danego gatunku, a potem już prawie wyłącznie tego, co się lubi. 
Dotyczy to oczywiście słuchania wykonań zarejestrowanych, jak i tych na żywo.

Kiedy jesteśmy już nie tylko zmotywowani i świadomi tego, że na czymś, ja-
koś, coś chcemy grać, musimy zainstalować nasze pragnienia w machinę czasu, 
czyli ustawić cele, strategię i plan – i to najlepiej dokładnie w tej kolejności. Po-
trzebujemy instrukcji (instruction), wskazówek i rad odnośnie tego, jak, kiedy, 
ile i co ćwiczyć.

Musimy mieć pewność, że nasza praca jest funkcją metody, a metoda jest 
pochodną naszych prawidłowo zdiagnozowanych słabości (PMS). Prawie za-
wsze potrzebujemy do  tego pomocy z  zewnątrz, a  najlepszym rozwiązaniem 
w dzisiejszych warunkach wciąż wydaje się pomoc instytucjonalna, która ofe-
rując podejście indywidualne, stwarza jednocześnie sposobność do obcowania 
z osobami na podobnym poziomie. Poza tym uczelnie, szkoły i inne organiza-
cje nie tylko wyposażają w wiadomości, umiejętności i nawyki, ale oferują też 
standaryzowaną i  weryfikowalną formę dokumentowania konkretnych kom-
petencji.

Następnie oczywiście należy ten plan rozwoju wcielić w życie (incorpora-
tion). Ten etap jest właściwie najprostszy, choć to nie oznacza, że najłatwiejszy 
– zazwyczaj przeciwnie, jest najtrudniejszy, bo aby rozbić skorupę oporu z ze-
wnątrz i wewnątrz, potrzebujemy solidnego narzędzia.

Leszek Kulaszewicz
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Miecz

Dlatego kolejna formuła nazywa się MIECZ – miejsce, instrument, ener-
gia, czas i zespół. Na każdym z tych obszarów rozwiązania poprzedzone 

były u mnie porażkami i trudnościami, niekiedy dość dramatycznymi.
Miejsce to powszechny problem szczególnie tych, którzy grają na  instru-

mentach dętych drewnianych, nie mających skutecznego tłumika, a będących 
dość głośnymi. Bez wygłuszonej sali ćwiczeniowej pozostaje szukać odosob-
nienia.

Na początku mojego pobytu w  Wielkiej Brytanii nie mogłem znaleźć ani 
darmowej sali ćwiczeniowej, ani odosobnienia. Najpierw zacząłem chodzić 
do sklepów muzycznych i godzinami próbować nowe ustniki, ale kiedy zorien-
towałem się, że kupiłem już dwa ustniki i stuletni saksofon sopranowy, zarzuci-
łem ten sposób i… przestałem ćwiczyć.

Z pomocą przyszło podejście, o którym dzisiaj mówię 0-1 – albo coś jest, 
albo czegoś nie ma, albo coś jest zrobione, albo niezrobione, albo coś się dzieje, 
albo coś się nie dzieje. Wszystko, co znajduje się pomiędzy, nie ma w ostatecz-
nym rozrachunku znaczenia. Mówiąc obrazowo, muzyka nie dba o to, jakie są 
powody stanu rzeczy – albo gram, albo nie gram. Saksofon nie dba o to, gdzie 
i kiedy ćwiczę – jest tylko materiał zrobiony i niezrobiony.

Otóż, kiedy odrzuciłem usprawiedliwiające mnie fakty, a zacząłem myśleć 0 
albo 1, rozwiązania nagle zaczęły się pojawiać i zacząłem znów ćwiczyć. Moją 
„jedynką” okazało się ćwiczenie w samochodach, na łąkach, w lasach, w staj-
niach, kościołach i kabinach roboczych. Miejsca te były na tyle nietypowe, że 
wzbudzały u innych cały szereg skrajnie różnych emocji – od rozbawienia, po-
przez zachwyt, zdumienie, aż po złość i agresję. Dlatego moje sesje ćwiczeniowe 
były często poprzedzone albo zakończone nietypowymi rozmowami z policją, 
z właścicielami, przechodniami, sąsiadami i znajomymi.

Jednak po  czterech latach osiadłem w  Londynie i  to rozwiązanie również 
przestało działać, więc ponownie metodą 0-1 zdecydowałem się na kilka mało 
typowych rozwiązań. Jednym z nich była budowa własnego studia w ogrodzie 
z darmowych lub tanich materiałów.

Instrument to kolejny potrzebny element budowania warsztatu muzyczne-
go. Ogólnie chodzi o to, aby instrument był wystarczająco dobry, czyli sprawny 
technicznie i znośny barwowo, a ambicje posiadania lepszego sprzętu można 
rozłożyć w czasie.

10 LAT W WIELKIEj BRYTANII…



258

Gdy podejmowałem decyzję o przejściu z klarnetu na saksofon, nie miałem 
nawet własnego instrumentu. Na uczelni był na stanie stary niesprawny sopran, 
na którym ktoś usiadł. Kupiłem go za 400 zł i naprawiłem za 1200 zł, co wte-
dy mnie finansowo pogrążyło, ale wystarczyło, aby przez jakiś czas robić swoje.

Brak instrumentu i  potrzeba opanowania języka angielskiego sprawiły, że 
odwiedziny zamieniły się w pobyt stały. Znalazłem pracę, która pozwoliła mi 
szybko zdobyć pieniądze na zakup. Do tego momentu często byłem zmuszony 
korzystać z metody mentalnego treningu (MT), która polega na udawaniu, że 
się ma instrument, i przerabianiu ćwiczeń i wprawek w myślach. Przećwiczy-
łem w ten sposób, na sucho, setki godzin z wymiernymi efektami. Nawiasem 
mówiąc, ma to solidne poparcie w wielu ciekawych badaniach naukowych.

Energia to coś, o czym trzeba myśleć w kategoriach krótko- i długotermino-
wych. Można zdecydowanie powiedzieć, że do uprawiania muzyki jest potrzeb-
na zorganizowana gospodarka energetyczna, a ćwiczenie na saksofonie tenoro-
wym wymaga postawy stojącej i  sporego zaangażowania fizycznego. Deficyty 
na tym obszarze mogą załamać nawet najlepiej ustawiony plan. Tak też się stało 
w moim przypadku.

Przez kilka lat byłem tak skoncentrowany na realizacji swoich założeń, że 
zacząłem „pożyczać energię od przyszłości” za pomocą kawy, napojów energe-
tyzujących i batonów, zimnych pryszniców, rezygnowaniu ze snu i relaksu. Wy-
pierając sygnały ostrzegawcze, doprowadziłem do sytuacji, w której owa przy-
szłość nadeszła i upomniała się o swoje, osłabiając moją fizyczną i emocjonalną 
dyspozycyjność do tego stopnia, że znów przestałem ćwiczyć.

Przez jakiś czas ratowałem się mniej energochłonnym MT na  sucho, ale 
szybko zdałem sobie sprawę ze swoich zaniedbań i postanowiłem doprowadzić 
się do stanu wyjściowego. Przeszedłem kurację odtruwającą – 10 dni na samej 
wodzie, a potem wróciłem do regularnego wysiłku fizycznego, bardziej zrów-
noważonego i naturalnego odżywiania, sypiania w nocy. Krótko mówiąc, za-
cząłem bardziej świadomie myśleć o swojej wydolności na dłuższą metę.

Ale chroniczne zmęczenie to nie jedyna pułapka. Czasami po prostu braku-
je nam czasu w ciągu dnia. Mimo że deficyt ten ma charakter subiektywny, bo 
jest implikacją naszego procesu ustawiania priorytetów, staje się realnym pro-
blemem.

W dużej mierze tak wyglądało moje ostatnie kilka lat – gospodarowanie 
energią jest pod ścisłą kontrolą moich priorytetów, które aktualnie nie nale-
żą tylko do muzyki. Moje stare rutyny są już nieaktualne i wypracowuję sobie 
nowe, a z pomocą przychodzi mi metoda 5M, o której dalej.

Leszek Kulaszewicz
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Czas – wszyscy o niego walczymy, bo to najważniejsza waluta, choć w ciągu 
doby wszyscy mamy jej tyle samo. Aby wycisnąć z niego jak najwięcej, wypra-
cowałem wiele własnych sposobów, które mają mi, jako saksofoniście, możli-
wość adaptacji do każdej sytuacji.

Na początku pobytu w Wielkiej Brytanii byłem zmuszony szybko zapraco-
wać na instrument, na dokończenie edukacji w Akademii Muzycznej w Gdań-
sku i  na brytyjskim ABRSM. Nie było to łatwe, bo postanowiłem jednocze-
śnie ćwiczyć minimum pięć godzin dziennie. Rozwiązaniem mojego problemu 
okazała się praca w ochronie, do której mogłem zabierać saksofon i  ćwiczyć 
na swojej zmianie.

Ćwiczyłem dużo na sucho, stojąc w korkach, będąc w pociągu lub w samolo-
cie. Starałem się też radykalnie eliminować tzw. złodziei czasu, np. w 2012 roku 
na stałe wystawiłem z domu telewizor.

Zdałem też sobie sprawę z  wpływu jakości mojego snu na  jakość mojego 
dnia, więc poświęcam temu teraz więcej uwagi, choć z trojgiem małych dzieci 
nie mam na tym polu większych osiągnięć.

Nauczyłem się również, że kiedy brakuje mi czasu na ćwiczenie, najczęściej 
coś jest nie tak z moim dźwiękiem – nie kocham go wystarczająco, aby układać 
mój dzień pod saksofon. Zmieniam więc stroik, ustnik, czasem miejsce, dyscy-
plinuję technikę swojego zadęcia.

Jeżeli mogę sobie na  to pozwolić, stosuję moją najnowszą metodę, z  któ-
rą wciąż eksperymentuję i mam fenomenalne wyniki, bo uświadamia, że ak-
tywność nie oznacza produktywności. Ze wspomnianego przed chwilą powo-
du musiałem od niej odstąpić, ale z niecierpliwością czekam na możliwość jej 
wznowienia. Nazwałem ją roboczo 540-1200. W skrócie, polega na  tym, że 
wstaję o 5.40, realizuję precyzyjnie i specyficznie zaplanowany wcześniej dzień 
przy założeniu, że kończy się w południe. Reszta dnia jest jakby w prezencie 
i wypełniona zazwyczaj wszystkim oprócz pośpiechu i stresu.

Mam też wspomnianą metodę 5M, którą aktualnie stosuję i  wiążę z  nią 
duże nadzieje na wypracowanie nowej rutyny ćwiczeniowej, z której wypadłem 
po narodzinach pierwszego dziecka.

5M to metoda, która polega na podrywaniu instrumentu na pięć minut 
ze stoperem w ręku. W ten sposób eliminujemy ze świadomości wymówki typu, 
że nie mamy czasu, bo pięć minut niczego w całym dniu nie zmienia; albo że 
jesteśmy zmęczeni, bo pięć minut jest prawie nieenergochłonne; a nawet, że nie 
mamy instrumentu, bo wtedy na pomoc przychodzi metoda MT na sucho. Je-
żeli mamy tylko pięć minut, do decyzji o tym, co ćwiczyć, podchodzimy bar-

10 LAT W WIELKIEj BRYTANII…
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dzo precyzyjnie. Do korzyści stosowania 5M należy to, że ćwicząc w ten sposób 
codziennie, można się rozwijać lub przynajmniej wstawić w inkubator nabyte 
wcześniej sprawności, ale co ważniejsze – można skutecznie stworzyć od pod-
staw nawyk codziennego grania.

W praktyce jednak stosowanie 5M okazało się być bardzo trudne, szczegól-
nie dla moich uczniów, którzy przyznają, że choć mają na czym, gdzie i co ćwi-
czyć oraz dobre postanowienia, jednak pięć minut dziennie okazuje się często 
reżimem nie do utrzymania. Mimo że często nie kończy się na pięciu minutach, 
bo prawie zawsze ma się ochotę na kolejne i kolejne, to z jakiegoś powodu de-
cyzja o powieszeniu saksofonu na szyi jest trudna do podjęcia. Uświadomiłem 
sobie, że nie chodzi o samo dmuchanie, ale właśnie o ten proces decyzyjny, bo 
to on sprawia nam problemy. Stwierdziłem, że 5M jest już na tyle zaawansowa-
ną techniką, że powinno być poprzedzone treningiem przygotowawczym.

Stworzyłem taki i nazwałem go 5S, czyli metoda „pięciu sekund”, polegają-
ca na tym, że decydujemy się wyjąć instrument z futerału i ustawić na nim pal-
ce, a po pięciu sekundach odłożyć. To pozwala nam przećwiczyć przełamywa-
nie oporu w procesie decyzyjnym. Kiedy już saksofon wisi na szyi, samo granie 
nie jest wysiłkiem, lecz uleganiem pokusie. Przełamywanie się dotyczy głównie 
procesu decyzyjnego do momentu przyłożenia instrumentu do ust.

Zespół – to ostatni komponent MIECZ-a, którym muzyk jazzowy wżyna 
się we własne słabości i rozwala opór materii. Tak wciela plan swojego rozwoju 
w życie, czyli wzbogaca i profesjonalizuje swój warsztat.

Trzeba od czasu do czasu (wielu twierdzi, że w początkowym okresie profe-
sjonalnej kariery najlepiej codziennie) wyjść z ćwiczeniówki i zagrać z zespo-
łem. Namiastkę tego dają podkłady z nagraną sekcją rytmiczną, ale to za mało 
– tylko żywy zespół zareaguje na naszą frazę, jednocześnie zmuszając nas do od-
powiadania, to dynamika tego, co na zewnątrz. Potrzebujemy poligonu, gdzie 
będziemy mogli sprawdzić swoje pomysły, zmierzyć się z krytyką (nawet niemą 
i domyślną) kolegów i koleżanek i odkryć braki, o których nie mieliśmy pojęcia.

Dobrym i popularnym rozwiązaniem jest jam session, ale na dłuższą metę 
to też za  mało. To próby, a  potem występy na  scenie są ostatecznym celem 
żmudnej pracy, opisanej przeze mnie wcześniej.

Zanim występy publiczne w Londynie stały się dostrzegalną częścią mojego 
dochodu, znalazłem się w sytuacji, którą znów zaliczyć należałoby do porażek 
– pojawiałem się na jamach, słuchałem i poznawałem coraz więcej muzyków, 
rozdawałem wizytówki, ale jedyne zaproszenia i oferty, jakie dostawałem, doty-
czyły udziału w niepłatnych koncertach (których oczywiście nie odrzucałem).

Leszek Kulaszewicz
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Pierwsze grania, za które ktoś zaproponował mi poważne pieniądze, były so-
lowe z podkładami, co nie różniło się szczególnie od mojego grania w ćwicze-
niówce.

To się zmieniło dopiero po transformacja z pozycji czekającego na pozycję 
oferującego. W kilka miesięcy udało mi się doprowadzić do sytuacji w której 
miałem możliwość zaproponowania pracy komuś, kogo jeszcze nie znałem, ale 
podziwiałem i chciałem z nim grać. Z wieloma z tych muzyków nigdy bym nie 
zagrał bez tego rodzaju inicjatywy. Związany jest z tym pewien dodatkowy wy-
siłek i potrzeba wypracowania zestawu niemuzycznych umiejętności, ale wpływ 
na skład zespołu i listę granych utworów, jak również możliwość zaproponowa-
nia własnych aranżacji i kompozycji jest często wystarczającą rekompensatą.

pOdSuMOwanie

Jeżeli coś nas zainspirowało do tego, aby stworzyć w naszym życiu więcej prze-
strzeni dla muzyki i  jesteśmy gotowi poświęcić nasz czas, aby ją okiełznać 

w takim stopniu, aby móc się nią dzielić; jeżeli zapoznaliśmy się z dorobkiem 
tych, którym się to w życiu udało i zgłębiliśmy fragmenty tego dorobku szcze-
gólnie bliskie naszej wrażliwości; jeżeli wiemy już co, kiedy i jak musimy zro-
bić, aby osobiście stać się częścią tego dorobku; i  jeżeli zdołamy sobie stwo-
rzyć wewnętrzne i zewnętrzne warunki aby to osiągnąć – zdołaliśmy wspiąć się 
na ostatni poziom formuły Five I – poziom niezależności.

Niezależność (independence) zaś nie oznacza doskonałości. Oznacza samo-
dzielność w dostrzeganiu zarówno swoich kompetencji, jak i niekompetencji, 
a potem właściwym na nie reagowaniu, co de facto jest kluczem do permanent-
nego rozwoju.

Leszek Kulaszewicz

10 yearS in the great britain 
aS a Student, SaXOphOniSt and teacher

Summary

The article presents solutions to difficulties experienced during 10 years of being a musi-
cian, student, and teacher in a foreign country – Great Britain. The process of becoming 

a professional musician takes not only time, but often very radical approaches. The author 
brings some of his best methods which were created after his old habits of practicing failed. 

10 LAT W WIELKIEj BRYTANII…
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Meeting new situation of moving to different country and then setting up a family was per-
sonally interesting and exciting, but professionally very demanding.

One of the key methods is the FIVE I method, suggesting an order of musical progress 
looping itself in the end – Inspiration, Influence, Instructions, Incorporation, Independ-
ence. This is about growing as an artist and it can be applied also in different areas of life 
and art disciplines. The MIECZ is a more detailed method about a place for practicing, an 
instrument, energy needed, time management and the outcome of being part of a musical 
group.

One of the most progressive approaches applied by the author are called 0-1. It represents 
a simplified way of looking at things and events – something exists, or does not; something 
took place, or did not. It simultaneously simplifies our decision-making moments and pre-
pares us to take the hard path, often invisible, or unacceptable at first.

540-1200 is a name of another method helping to organise a day by planning activities 
and tasks as the day starts at 5.40 a.m., and ends at 12.00 p.m. (noon). That way often the 
rest of the day feels like extra time.

5M means you do one thing for five minutes every day and if that is too hard to manage 
then bringing the 5S (five seconds a day) method helps to introduce and develop a habit, for 
instance a musical habit to pick the instrument up daily.

The authors personal experience doesn’t offer any shortcuts, but an alternative to a dis-
couragement after a long-term struggle.

Keywords: music, jazz, studying, emigration, habits, career

Leszek Kulaszewicz
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pOlScy Muzycy MłOdegO pOkOlenia 
na angielSkiej Scenie jazzOwej

Optymistycznie i z pełną odpowiedzialnością pozwolę sobie otworzyć ten 
artykuł stwierdzeniem, że polscy muzycy – zarówno ci, którzy przyje-

chali do  Londynu lub do  innych miejsc w  Wielkiej Brytanii w  ostatnich la-
tach z Polski, jak i ci, którzy urodzili się i wychowali tutaj – mają swoje miej-
sce i nierzadko odnoszą znaczące sukcesy na londyńskiej czy angielskiej scenie 
jazzowej, często zaznaczając swoją obecność w bardzo wyrazisty i inspirujący 
sposób.

Miałem ostatnio przyjemność odbycia rozmowy z  legendarnym polskim 
krytykiem jazzowym, od 1980 roku pełniącym funkcję redaktora naczelne-
go magazynu „Jazz Forum”, pierwszego międzynarodowego pisma jazzowe-
go na świecie. Mowa tu oczywiście o Pawle Brodowskim, który uważany jest 
za międzynarodowy autorytet w kwestiach związanych z muzyką jazzową.

Zadałem mu pytanie: jaka jest, jego zdaniem, aktualna pozycja polskiego 
jazzu na świecie i na jakim etapie swojego rozwoju znajduje się polski jazz obec-
nie? Oto, co mi odpowiedział:

„Starsze pokolenie mówi niekiedy: to za naszych czasów była złota era pol-
skiego jazzu! Ja wtedy pytam: to kiedy dokładnie była ta złota era – gdyż w la-
tach 50. polski jazz był, można powiedzieć, w powijakach, to były jeszcze dzia-
łania amatorskie, przebłyski, początki dopiero… Lata 60.?… W porządku, 
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bardzo ciekawe, ale ile płyt wtedy powstało? Nagrano może 20 płyt, wśród nich 
były arcydzieła, jak »Astigmatic« kwintetu Krzysztofa Komedy, płyty Zbignie-
wa Namysłowskiego, płyta Tomasza Stańki z 1970 roku, płyty Polish Jazz Quar-
tet, coś Kurylewicza, cała seria »Polish Jazz« – ale tych płyt było niewiele, kilka 
na rok. Muzyków, którzy się liczyli, było 20, 25…

A teraz są ich setki. Złotą erę, tak naprawdę, mamy teraz – nie wtedy. Mu-
zyka, oczywiście odgrywa obecnie inną rolą, mamy wolny rynek, wtedy byli-
śmy za żelazną kurtyną. Granie przez nas jazzu było wtedy czymś zjawisko-
wym, było zainteresowanie z zagranicy – ale to była swego rodzaju ciekawość, 
że za żelazną kurtyną grają jazz: „Pojedźmy, sprawdźmy, to niemożliwe!”. Firma 
Polish Jazz była magnesem, było zaskoczenie „jak oni wspaniale grają”, były za-
proszenia, wyjazdy na Zachód.

Teraz, paradoksalnie, jest znacznie ciężej, muzyków jest znacznie więcej, uta-
lentowanych, wykształconych, kreatywnych, doskonale przygotowanych. Po-
daż jest większa niż popyt, ukazuje sie mnóstwo znakomitych płyt. Poziom jest 
wyśrubowany, jest to zjawisko, które dotyczy wszystkich krajów europejskich. 
Wszyscy ci muzycy chcą grać, chcą występować.”

Tyle Paweł Brodowski tytułem wstępu.

Jak więc nasi młodzi muzycy odnajdują się na  brytyjskiej scenie jazzowej 
w okresie tej złotej, ale i trudnej z powodu swojej bogatej oferty, erze polskie-

go i europejskiego jazzu?
Próbowałem znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jak łatwo i jak szybko młodzi polscy/polonijni muzycy odnajdują swoje miej-
sce na londyńskiej scenie jazzowej?

2. Co uważają za swoje największe osiągnięcia i jakie działania cenią sobie naj-
bardziej?

3. Czy tym, którzy urodzili się tutaj, jest łatwiej odnaleźć się na  londyńskiej 
czy brytyjskiej scenie jazzowej niż tym, którzy przyjechali z kraju spróbować 
swoich sił na scenie jazzowej innego kraju? A może nie ma to większego zna-
czenia?

4. I wreszcie, jakie znaczenie ma dla samych muzyków ich polska spuścizna, 
czy jest uważana przez nich za atut, czy raczej za element mniej istotny, za in-
spirację do ciekawych projektów artystycznych, a może nie koncentrują się 
na tym zagadnieniu w ogóle? Jak podchodzą do tej kwestii ci urodzeni tutaj, 
a jak ci, którzy przyjechali tu nie tak dawno temu?

Tomasz furmanek
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Odpowiedzi zapewne jest wiele, a każdy artysta podchodzi do swoich suk-
cesów i działań indywidualnie, ale zaznaczają się też w odpowiedziach pewne 
wyraźniejsze tendencje.

Zrozumiałe jest zapewne, że zachowanie kompletnej obiektywności nie bę-
dzie z mojej strony do końca możliwe i że z pewnością co najmniej kilku zna-
komitych artystów w swojej relacji pominę, chociażby ze względu na brak wy-
starczającej ilości miejsca.

Informacje wykorzystane przeze mnie w tym artykule pochodzą w ogrom-
nej większości z moich bezpośrednich kontaktów z artystami w rozmowach czy 
e-mailach oraz z wywiadów i recenzji przeprowadzanych przeze mnie do ma-
gazynów, gazet i  innych publikacji związanych z muzyką jazzową, sztuką czy 
z zagadnieniami dotyczącymi Polonii w Wielkiej Brytanii.

Skoncentruję się najpierw na kilku artystach urodzonych w Anglii, ale o pol-
skich korzeniach.
Alice Zawadzki to bezspornie artystka utalentowana, córka Polaka i Brytyj-

ki. Alice studiowała śpiew jazzowy i kompozycję na Royal Academy of Music, 
występowała przed publicznością tak znakomitych sal czy festiwali, jak m.in. 
Royal Albert Hall, Ronnie Scott’s Jazz Club, Vortex, London Jazz Festival czy 
Taipei International Jazz Festival na Tajwanie, a także w Jazz Café POSK, któ-
ra to nazwa jeszcze nie raz przewinie się w tym tekście, gdyż klub ten okazuje 
się, z kilku powodów, być ważnym miejscem dla młodych polskich muzyków 
w Londynie i niekiedy katalizatorem pozytywnych wydarzeń w ich karierach. 
Muzyka Alice Zawadzki często prezentowana była przez takie radiostacje, jak 
BBC Radio 2, BBC Radio 3 czy Jazz FM.

Za swój największy sukces, w szerszym aspekcie, Alice Zawadzki uważa to, 
że jest w stanie przełożyć swoją miłość do muzyki i sztuki na spełniające ją dzia-
łania – nie tylko w sensie kariery, ale sposobu życia. Natomiast jeżeli miałoby 
to być coś bardziej sprecyzowanego, to zdecydowanie wskazuje na wydanie jej 
pierwszej płyty „China Lane” w roku 2014.

Jeżeli zaś chodzi o kwestie polskości, Alice uważa, że jest to „bardzo cieka-
we i złożone zagadnienie”. Zagadnienie, które z zaciekawieniem akceptuje i któ-
re jest dla niej często inspiracją: „Urodziłam się w w UK i nie mówię płynnie 
po polsku, aczkolwiek kulturowe i emocjonalne więzi, jakie mam z moim pol-
skim pochodzeniem, dały mi poczucie tożsamości, które często odzwierciedla 
się w moich utworach. Czuję pewnego rodzaju ciekawość i przynależność. Jako 
artystka wielokrotnie byłam bardzo ciepło przyjmowana w  Jazz Café POSK, 

POLSCY MUZYCY MŁODEgO POKOLENIA…
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dodało mi to śmiałości i miało głęboki wpływ na wzrost mojej pewności siebie 
i poczucia tożsamości”.

Zapytana o projekty muzyczne związane z Polską, Alice wspomina moment, 
kiedy zachęciłem ją, aby dokonała transkrypcji i nauczyła się kilku piosenek 
po  polsku, które śpiewała i  nagrała w  Polsce siostra jej babci tuż po  wojnie: 
„Śpiewanie ich po polsku w Café POSK dla sali pełnej Polaków było doświad-
czeniem wyczerpującym nerwowo, ale ciepło i  zachęta ze  strony publiczno-
ści dały mi poczucie przynależności. Takie chwile w oczywisty sposób bardzo 
wzmacniają artystę”.

„Wolę nie zastanawiać się, w jaki sposób moja polskość lub jej brak może 
być odbierana, zdaję sobie sprawę z tego, że wiele osób postrzega mnie jako 
bardziej „polską” niż w istocie jestem. Chcę być uczciwa w mojej muzyce i w 
tym, co robię, i tak długo, jak jestem tej szczerości pewna, nie martwią mnie 
inne rzeczy”.

Alice została zaproszona przez wybitną wokalistkę Jaqui Dankworth do wzię-
cia udziału w serii wydarzeń w Quarry Theathre w Bedford. W tym celu Ali-
ce stworzyła kompozycję „I Chew Thorns with the Roses” zainspirowaną wier-
szem o  tym samym tytule napisanym przez jej babcię oraz jej pamiętnikami 

Tomasz furmanek

Alice Zawadzki Band w Café POSK, Londyn, 2013 r.; fot. ze zbiorów Tomasza Furmanka
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z czasu wojny. Ojciec Alice, historyk Hubert Zawadzki, prztłumaczył je. To nie-
zwykła historia opowiadająca o tym, jak doszło do tego, że jej rodzina zamiesz-
kała w Anglii, aczkolwiek Alice zdaje sobie sprawę, że wiele polskich rodzin po-
siada własny wariant tej historii.

Innym przykładem młodego muzyka o polskim pochodzeniu, który dobrze 
radzi sobie na angielskiej scenia jazzowej, może być kontrabasista Sandy Su-
chodolsky. Jego dziadek przybył na Wyspy pod koniec II wojny światowej, na-
stępnie przyjechał tu brat dziadka oraz dwie inne krewne, do tej pory mieszka-
jące w Londynie. Sandy wspomina, że jego polski dziadek zawsze zachęcał go 
do tego, aby rozwijał się w kierunku, który najbardziej go interesuje, czyli w kie-
runku muzyki jazzowej.

Sandy Suchodolsky pojawił się na londyńskiej scenie jazzowej osiem lat 
temu i od tej pory odniósł wiele sukcesów, pracując z wieloma artystami świa-
towego formatu, jak Wayne Bergeron, Scott Hamilton, Ken Peplowski, John 
Wilson, Gilad Atzmon, Sam Miles czy Claire Martin oraz z BBC Big Band. Za 
duży sukces uważa wydanie debiutanckkiego albumu swojego tria pt. „Reme-
bering Ray”. Muzyk ten występował w wielu znakomitych klubach jazzowych 
Londynu, w tym w Ronnie Scott’s, miał też okazję zaprezentować się w Jazz Café 
POSK – został zaproszony przeze mnie wraz ze swoim triem Tricotism do pro-
gramu London Jazz Festival w 2013 roku.

Warto jeszcze wspomnieć o  innym młodym kontrabasiście polskiego po-
chodzenia, który aktywnie działa na  tutejszych scenach jazzowych – mowa 
o mieszkającym w Londynie Marku Lewandowskim z Nottingham. Mark stu-
diował w Guildhall School of Music and Drama. Jest uważany obecnie za jed-
nego z najwybitniejszych muzyków młodego pokolenia w Londynie. Właśnie 
ukazał sie jego album zatytułowany „Waller”. Współpracował z tak wybitnymi 
jazzmanami, jak Jean Toussaint, Julian Joseph, Peter King czy John Surman, 
grał w najlepszych klubach jazzowych, włączając Ronnie Scott’s.

Jak natomiast wygląda sytuacja młodych, utalentowanych muzyków jazzo-
wych, którzy przyjechali do Londynu w ostanich latach? Otóż, jest ich sporo, 

są doskonali i wielu z nich świetnie sobie poradziło na tutejszych scenach, osią-
gnęło znaczące sukcesy, doskonale wtapiając się w urozmaicone, międzynaro-
dowe środowiska jazzowe Londynu i UK.

Gitarzysta Maciek Pysz zbudował sobie mocną pozycję na brytyjskiej scenie 
jazzowej i opinię jednego z najlepszych i najpopularniejszych gitarzystów mło-
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dego pokolenia. Miałem okazję przeprowadzić z Maćkiem jeden z pierwszych, 
o ile nie pierwszy duży wywiad w jego karierze, i zarekomendować go do Jazz 
Café POSK, a było to siedem lat temu. Od tamtej pory Maciek nagrał trzy albu-
my dla znanej brytyjskiej wytwórni jazzowej 33Jazz i wielokrotnie występował 
w najlepszych klubach Londynu, włączając Ronnie Scott’s, Pizza Express Jazz 
Soho, The Vortex i nie raz w klubie jazzowym POSK-u, zawsze przy komple-
tach publiczności.

Za swoje największe sukcesy w Wielkiej Brytanii Maciek uważa trzy trasy 
koncertowe, dofinansowane przez Arts Council England i jedną przez Jazz Se-
rvices, współpracę z najlepszymi muzykami na  tutejszej scenie jazzowej oraz 
nagranie dwóch płyt autorskich. Zawsze czuł się mile widziany i akceptowany 
na brytyjskiej scenie jazzowej, a wszyscy muzycy, których spotkał na swej dro-
dze, byli – jak twierdzi – sympatyczni i przyjaźni.

Równie pewnie na  tutejszych scenach poczuł się wybitnie utalentowany 
polski saksofonista Krzysztof Urbański, w wielkiej Brytanii od 2010 roku. Jak 
twierdzi, zajęło trochę czasu, aby poznać osoby, których granie mu odpowiada-
ło, szczególnie, że londyńskie środowisko muzyczne jest bardzo liczne i intere-
sujące z racji panującej tu wielokulturowości. Krzysztof stwierdza, że jeżeli mu-

Tomasz furmanek
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zyk gra dobrze i prezentuje wysoki poziom, nie ma problemów z nawiązaniem 
nowych relacji muzycznych. Tak było w jego przypadku: „Prawdziwi muzycy, 
nawet innowatorzy, posługują się tym samym językiem, więc jeżeli znasz ten ję-
zyk, możesz odnaleźć się w każdym środowisku”.

Krzysztof Urbański jest muzykiem o międzynarodowej renomie, rekomen-
dowanym na świecie przez The Thelonious Monk Institute z Chicago jako jeden 
z najlepszych swojej generacji. Wygrał niezliczoną ilość prestiżowych między-
narodowych konkursów saksofonowych, jest jurorem w wielu z nich. W Wiel-
kiej Brytanii założył kwintet The Urban Jazz Society, z którym nagrał doskonały, 
świeży brzmieniowo album „The History of Tomorrow” w 2014 roku, w którym 
grają z nim jedni z najlepszych i najbardziej innowatorskich muzyków angiel-
skich, jak Sam Gardner, Sam Vicary, Martin Longhawn czy David Preston. Za 
swój największy sukces Krzysztof uważa posiadanie możliwości robienia tego, 
co najbardziej lubi, a reszta – jak twierdzi – to tylko dodatek, gdyż „sama droga 
jest celem, a muzyka nagrodą!”.

Doskonały pianista Tomasz Bura przeprowadził się do  Londynu w  2011 
roku, porzucając równocześnie edukację na  Akademii Muzycznej w  Katowi-
cach. Jemu również szybko udało się nawiązać wiele interesujących kontak-
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Krzysztof Urbański podczas London Jazz Festival w Café POSK, Londyn, 2015; fot. ze zbio-
rów Tomasza Furmanka
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tów i przyjaźni na  londyńskiej scenie muzycznej, szybko znaleźć swoje miej-
sce i zbudować muzyczną egzystencję. Już po dwóch tygodniach dostał szansę 
koncertu obok najbardziej wziętych muzyków sesyjnych w Wielkiej Brytanii. 
Po roku pobytu w Londynie grał już dla BBC, MTV UK, Channel 1, Jazz FM 
i kilku innych mediów. W międzyczasie założył własny zespół, do którego za-
prosił m.in. Ernesta Simpsona, wybitnego perkusistę, grającego często z takimi 
artystami jak Dizzy Gillespie, Richard Bona, Gonzalo Rubalcaba i wielu innych. 
Tomasz Bura w 2016 roku koncertował w Europie z zespołem PBUG, którego 
liderem jest wszechstronny perkusista Pete Ray Biggin. Pianista odbył bardzo 
wiele koncertów w prestiżowych klubach, w tym wielokrotnie w tym najbar-
dziej prestiżowym, wspomnianym już wielokrotnie The Ronnie Scott’s. W 2015 
roku nagrał swój pierwszy album solowy „Ritual”, obecnie pracuje nad nowym 
materiałem, komponuje dla wielu artystów i często koncertuje.

Urodzona w Polsce Sylwia Białas trafiła do Londynu po dłuższym pobycie 
w Niemczech, gdzie studiowała wokalistykę jazzową i produkcję muzyczną. To 
wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, od dwóch lat mieszkająca w Lon-
dynie. Razem z wybitnym izraelskim perkusistą Asafem Sirkisem jest współ-
liderką ciekawej grupy Sirkis/Białas IQ, ich debiutancki album „Come to Me” 
z 2014 roku zebrał bardzo pochlebne międzynarodowe recenzje. Za swoje naj-
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Sylwia Białas, Londyn, 2014 r.; fot. Monika Jakubowska, ze zbiorów Tomasza Furmanka
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większe osiągnięcie jako polski muzyk działający na brytyjskiej scenie uważa 
fakt, że jej artystyczna postawa i podejście do muzyki zostały przyjęte i zaakcep-
towane przez brytyjską publiczność. Sylwia konsekwentnie pisze swoje teksty 
i wykonuje je po polsku przed międzynarodową publicznością. Często sięga też 
po pozbawione słów wokalizy, traktując swój głos jak jeszcze jeden instrument 
w zespole. Pozwolę sobie tutaj zacytować fragment mojej recenzji płyty „Come 
to Me”, fragment dotyczący Sylwii: „To wokalistka w ciągłym muzycznym dialo-
gu z zespołem, dysponująca głosem o wielu odcieniach i barwach oraz bezbłęd-
nej intonacji, nie bojąca się eksperymentów.” Inspiruje i interesuje ją zgłębianie 
reakcji międzynarodowej publiczności na brzmienie języka polskiego. Czuje się 
bardziej autentyczna, ale też często bardzo bezbronna, obnażając swoje narodo-
we korzenie artystyczne. Wayne Shorter powiedział kiedyś, że „bezbronność” to 
„miejsce narodzin autentyczności”, a autentyczność łączy. Celem Sylwii jest łą-
czenie się emocjonalne z publicznością, aby móc wyrazić to, kim jest, i pokazać 
źródła własnej tożsamości. Udało się to doskonale również w Jazz Café POSK 
podczas koncertu wypełnionego międzynarodową publicznością.

Leszek Kulaszewicz to saksofonista, dla którego polskie korzenie są również 
bardzo ważne i przekładają się na liczne inicjatywy i działania związane z Polską 
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Leszek Kulaszewicz podczas pierwszej edycji Sonsuite Festival w Café POSK, Londyn, 2012 r.; 
fot. ze zbiorów Tomasza Furmanka
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i polskością, takie jak m.in. projekt „Swingująca warszawianka” czy sześć edy-
cji Londyńskich Zaduszek Jazzowych, także Kolęd na Jazzowo czy współpraca 
ze Sceną Polską w POSK-u. Od początku swojej aktywności muzycznej w Lon-
dynie jego strategią było oferować, a nie czekać na oferty, i  inicjować działa-
nia. Najbardziej zadowolony jest z tego, że po siedmiu latach pobytu w UK ma 
na swoim koncie około 400 występów publicznych z saksofonem w mniejszych 
lub większych składach, w mniej lub bardziej prestiżowych miejscach, z mniej 
lub bardziej doświadczonymi muzykami. Owoce tego – jak sam twierdzi – są 
piękne, wszechstronne i wymierne. Leszek dotychczas nagrał dwie płyty, jedną 
z awangardowym X-Ray Quartet pt. „First Incarnation”, drugą autorską z jaz-
zem dla dzieci w wieku prenatalnym „Heart Speaks to Heart”.

Agata Kubiak to jedna z pań, którym po przyjeździe z Polski udało się od-
naleźć swoje miejsce na tutejszej scenie jazzowej. Skrzypaczka i kompozytor-
ka, również podkreśla, że nigdy nie odczuła żadnych trudności związanych 
z  występowaniem w  UK. Pomimo tego, że jej pierwsze występy skierowane 
były głównie do  publiczności polonijnej, nigdy nie doświadczyła braku en-
tuzjazmu czy braku pozytywnego odbioru ze strony brytyjskich fanów jazzu. 
Za swój największy sukces Agata uważa nagranie i wydanie tutaj swojego de-
biutanckiego albumu „Polarity” w  2014 roku. Artystka dodaje: „Od samego 
początku muzycznej kariery w UK czułam się wspierana i zachęcana do wy-
stępowania przez Polish Jazz Café POSK. To było dla mnie bardzo ważne, 
zwłaszcza na początku, gdy czasami ciężko było znaleźć odwagę i upór w osią-
ganiu muzycznych celów”. Za duży sukces artystka uważa również swój wy-
stęp na Ealing Jazz Festival, gdzie wystąpiła również w roku 2017, tym razem 
na głównej scenie.

Kolejną artystką, która zasługuje na  uwagę i  która coraz śmielej zazna-
cza swoją obecność na  londyńskiej scenie jazzowej, jest Weronika Bielecka. 
Ta utalentowana bardzo młoda wokalistka studiuje jazz i muzykę popularną 
na London College of Music i miała już okazję wystąpić kilkakrotnie na sce-
nie Jazz Café POSK, w tym w koncercie poświęconym Quincy Jonesowi oraz 
w koncercie walentynkowym. Miała też przyjemność wziąć udział we wspól-
nym koncercie z  Tiną May, która jest jedną z  najwybitniejszych brytyjskich 
wokalistek jazzowych, a wydarzeniem, na które bardzo czekała, była w 2017 
roku edycja londyńskiego TW12 Jazz Festival, w  której będzie brała udział. 
Pracuje obecnie nad materiałem na debiutancki album, zapewne nieraz jesz-
cze o niej usłyszymy.

Tomasz furmanek
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Tak jak wspomniałem wcześniej, nie sposób przedstawić tutaj wszystkich 
polskich muzyków młodego pokolenia działających i odnoszących sukce-

sy na tutejszych scenach, ale należy chociażby wspomnieć o jeszcze kilku wy-
konawcach, np. o Monice Lidke, piosenkarce, która znalazła dla siebie ciekawą 
niszę, proponując słuchaczom, uogólniając, oryginalną muzykę folkową z ele-
mentami jazzu i popu. Następnie o również urodzonym w Polsce Artie Zait-
zu, bardzo utalentowanym gitarzyście i pianiście, którego Artie Zaitz Quartet 
często pojawia się na scenie prestiżowego Ronnie Scott’s. Warto wspomnieć też 
o doskonałej wokalistce Domince Zachman, która powoli, acz konsekwentnie 
stawiała swoje kroki na londyńskiej scenie i która zebrała doskonałe recenzje 
(w tym w „London Jazz News”, napisaną przez Sebastiana Scotneya) po swoim 
występie podczas pierwszej edycji współorganizowanego przeze mnie Songsu-
ite Vocal Festival w Jazz Café POSK, a także o Sylvii Hoffmann, świetnie inter-
pretującej standardy muzyki brazylijskiej w rytmach samby i bossa novy. Ko-
lejną postacią wartą wymienienia jest pianista Tomasz Żyrmont, od początku 
związany z  Jazz Café POSK, lider grającej fusion jazz grupy Groove Razors, 
z którą nagrał debiutancki krążek „Groove Razors” przy wsparciu Café POSK 
właśnie.

Na koniec wymienię jeszcze dwoje muzyków z kręgu muzyki klasycznej, 
którzy świetnie radzą i poczynają sobie na polu muzyki jazzowej. Pierwsza to 
doskonała skrzypaczka Alicja Śmietana, córka nieżyjącego już mistrza gita-
ry Jarka Śmietany. Alicja to prawdziwa gwiazda na klasycznych scenach, nie-
zwykle wszechstronnie utalentowana muzycznie i świetna również w jazzie, 
czego dowiodła wielokrotnie, chociażby podczas Jarek Smietana Tribute Con-
cert w Jazz Café POSK w ramach London Jazz Festival czy w czasie świetnie 
przygotowanego świątecznego show na jazzowo w 2015 roku, kiedy wystąpi-
ła obok takich gwiazd jazzu, jak Gwilym Simcock, Pedro Segundo czy Yaron 
Stavi.

Okazjonalnym jazzmanem (jak sam siebie określa) jest również, na co dzień 
związany ze  sceną klasyczną, świetny kontrabasista Kuba Cywiński, grający 
m.in. z orkiestrą London Philharmonic. Jazz gra w Trio Tomasz Żyrmonta lub 
okazjonalnie w innych składach.

Podsumowując, polscy młodzi muzycy są obecni i odnoszą sukcesy, niekie-
dy duże na tutejszej scenie jazzowej. Są utalentowani, wykształceni i nie-

rzadko obdarzeni ciekawymi osobowościami, co sprawia, że tutejsze środo-
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wisko jazzowe przyjmuje ich z otwartością i życzliwością. Prezentują wysoki 
poziom, który umożliwia im kolaboracje artystyczne z  wybitnymi przedsta-
wicielami zarówno londyńskiej, jak i europejskiej sceny jazzowej. Ich polska 
spuścizna kulturowa nie stanowi dla nich balastu, a raczej rodzaj atutu na mul-
tikulturowej scenie Londynu i wielu z nich często angażuje się w projekty mu-
zyczne czy artystyczne związane z polskością lub polskim klubem jazzowym 
w POSK-u. Najważniejszym dla wielu wydaje się bycie obecnym w bogatym, 
multikulturowym świecie dźwięków, do czego wydają się być predysponowani 
i przygotowani znakomicie.

Alicja Śmietana podczas Jarek Śmietana Tribute Concert, Café POSK, Londyn, 2014 r.; fot. 
Krystian Data, ze zbiorów Tomasza Furmanka
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pOliSh MuSicianS Of the yOunger generatiOn 
On the engliSh jazz Scene

Summary

Polish musicians - both those who came to London or to other places in Great Britain in 
recent years from Poland, as well as those who were born and raised here – have their 

own place and often achieve significant successes on the London or English jazz scenes, of-
ten marking their presence in a very expressive and inspiring way. They are talented, ed-
ucated and often endowed with interesting personalities, and that makes that a local jazz 
community welcomes them in a warm and open way.

They present high standards, and that enables them to collaborate with outstanding mu-
sicians of both the London and the European jazz scene. Their Polish cultural legacy is not 
a burden for them, but rather a kind of an asset on the multicultural London scene, and 
many of them are often involved in music or artistic projects related to the Polishness or to 
the Polish jazz club at POSK in London. The most important thing for many of them seems 
to be present in the rich, multicultural world of sounds, and they seem to be predisposed 
and prepared excellently for it.

Keywords: Tomasz Furmanek – music journalist, Polish jazz, British-Polish jazz scene, 
young Polish jazz musicians
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Unsurprisingly, we have been swamped by post-Brexit referendum litera-
ture, critical analysis, sociological assessments, policy briefs and political 

commentaries. After all, this is the most important and far-reaching political 
decision the British have made in many generations. We are still in the mid-
dle of it and will remain in the process for years to come. Hence, in that intel-
lectual maze, it is crucial to hear and assess voices from a range of stakeholders 
with diverse backgrounds. Brexit, seen as a process, isn’t about abstract-sound-
ing issues of fish quotas, passporting rights, customs unions or bilateral agree-
ments. It is ultimately about people’s – British and European – daily lives. In its 
key message for political decision makers the volume edited by Professor Mi-
chael Fleming from The Polish University Abroad is timely, crucial, but most of 
all straightforward. The message is simple: Brexit is not about macro-political 
shifts. Brexit is about real people, leading real, ordinary lives that are about to be 
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severely disrupted. Millions of people in the United Kingdom – migrants, non-
migrants, British and EU citizens – are going to have to adapt to new social and 
economic conditions. Among them, a large group of Polish citizens who have 
their own concerns about what the new, post-Brexit Britain will look like. The 
majority of them call this country their home. It will be up to the British and 
European politicians to make sure this home remains a pleasant one. Judging 
from the content of the book, this will be not an easy task.

The strength of the volume lies certainly in its multi-voiced and pluralistic 
academic approach to the subject. The Introduction by Prof. Fleming makes 
compelling arguments and is an obligatory reading for anyone still trying to 
square – like myself – the contradiction between the respect and admiration 
for British political traditions, its famous pragmatism and what happened in 
June 2016. Guided by this overview, the volume brings together a selection of 
scholars and people very well known in Polish diasporic circles, people who 
have been active at the heart of the Polish diaspora (some call it Polonia) for 
decades. One such person is the distinguished Mr Wiktor Moszczyński, who 
has for years fought the hostile British migration regime on behalf of Polish 
citizens, and therefore knows a thing or two about the bureaucratic culture of 
xenophobic hostility at the Home Office (we have had a recent example of it in 
the Windrush scandal). After all, it was him, among other members of the Fed-
eration of Poles in Great Britain, who in the early 1990s campaigned for lifting 
visa requirements for Polish citizens. Not a lot of people know this, but the fact 
that since 1993 Polish citizens could travel to the UK without a prearranged 
visa was due to a handful of well-connected and quite stubborn Polish activ-
ists like Mr Moszczyński or Jan Mokrzycki. I wonder if he imagined then that 
a quarter of century later he would have to make similar arguments to his fel-
low Brits about the pointlessness of putting up barriers to human mobility. As 
an active member of a campaign group speaking for over 3 million EU citizens 
in the UK, he is thus on familiar territory. His assessment makes for sombre 
reading, but, for those seeing only a glass half empty, there is a distinct tone of 
hope. His life shows that British civil society isn’t toothless and may and should 
make a change. Similarly, the assessment and synthetic descriptions of the situ-
ation of Polish migrants made by Mrs Barbara Drozdowicz and Adriana Górka 
are crucial for anyone wishing to understand the impact of the Brexit process 
on individual lives.

These voices from practitioners are mixed with more academic articles in 
the volume, but luckily they are not immersed in jargon that some readers may 
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find too heavy. Kathy Burrell, for example, brilliantly anticipates and describes 
what will probably happen to the entire migration infrastructure underpinning 
the freedom of movement, highlighting the fact that the new boundaries which 
are emerging will certainly have a profound impact on people’s sense of belong-
ing. It is therefore an additional asset of the volume that the voices of Polish 
psychologists – Grażyna Czubińska, Agnieszka Golińska, Justyna Kulczyk and 
Magdalena Łużniak-Piecha – remind us that all this Brexit mess is highly stress-
ful for millions of people. I don’t want to sound monotonous, but again it must 
be asked – was it really worth it?

The danger of misinterpretation of this volume would be to treat it as a voice 
of one „ethnic” (whatever it means) community. It is not. It is a fairly straight-
forward chorus of concerned British residents, some UK citizens, others not, 
some here since birth, other since a decade or so, who call the United Kingdom 
their home and suddenly feel that something has been taken away from them. 
And I am not talking about benefits that come from being an EU Citizen, but of 
something more soft, yet equally powerful – a sense of security and of feeling at 
ease in the country we live in.

BREXIT AND POLONIA . ChALLENgES fACINg…





POLSKI UNIWERSYTET NA OBCZYŹNIE 
W LONDYNIE

ZESZYTY NAUKOWE

Seria trzecia, nr 6, 2018

283

tomasz j. kaźmierski
Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Londyn

MirOSława Matyja, 

SzwajcarSka deMOkracja SzanSą dla pOlSki?, 

pOlSkO-aMerykańSka fundacja edukacji 

i rOzwOju ekOnOMicznegO pafere, 

Quality buSineSS SOftware, warSzawa, 2018, 

118 S., iSbn 9788395056406

W  swej najnowszej książce Szwajcarska demokracja szansą dla Polski? Mi-
rosław Matyja opisuje jedyny w swoim rodzaju system polityczny Szwaj-

carii, w którym zarówno uchwalanie nowego prawa, jak i kontrola nad admi-
nistracją państwa są oparte przede wszystkim na referendach. Już na samym 
wstępie autor wylicza, w sposób bardzo prosty i przystępny, 20 głównych prze-
słań swej książki. Można je wszystkie podsumować bardzo krótko: system poli-
tyczny Szwajcarii jest najlepszą w dzisiejszych czasach realizacją ustroju starożyt-
nych Aten, który Perykles pięknie i krótko opisał 25 wieków temu, przemawiając 
nad grobami poległych Ateńczyków:

U nas ci sami ludzie, którzy zajmują się sprawami państwa, zajmują się tak-
że swoimi osobistymi, a ci, którzy wykonują jakieś rzemiosło, znają się również 
na polityce. Jesteśmy jedynym narodem, który jednostkę nieinteresującą się ży-
ciem państwa uważa nie za bierną, lecz za nieużyteczną. Twierdzę, że państwo 
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nasze jako całość jest szkołą wychowania Hellady. Właśnie u nas każda jednost-
ka może najswobodniej przystosować się do najrozmaitszych form życia i stać się 
w ten sposób samodzielnym człowiekiem.

W III Rzeczypospolitej coraz bardziej powszechna staje się świadomość, że 
ograniczenie biernego prawa wyborczego w wyborach do Sejmu, o skali kurio-
zalnej w porównaniu z innymi państwami Europy, tworzy mechanizmy nega-
tywnej selekcji, jest przyczyną karykaturalnego wyradzania się partii politycz-
nych w wąskie grupy interesu i w konsekwencji głównym hamulcem rozwoju 
polskiego państwa. Sytuacja, w której większość obywateli odsuwa się od bieżą-
cego wpływu na sprawy państwa, jest sprzeczna z duchem kształtowanej przez 
wieki polskiej tradycji ustrojowej i staje się źródłem społecznych napięć.

Na retoryczne pytanie w tytule, czy model szwajcarski jest szansą dla Pol-
ski, profesor Matyja odpowiada w kluczowym dla całej książki rozdziale czwar-
tym pt. Debata na temat demokracji bezpośredniej w Szwajcarii. Podkreśla, że 
uczestnictwo obywateli we władzy jest podstawą skutecznego funkcjonowania 
państwa, a  referenda i  inicjatywa ludowa są efektywnymi drogami włączania 
do debaty publicznej kwestii nieleżących w interesie klasy politycznej. Każdy 
podmiot polityczny, grupa obywateli czy nawet pojedynczy obywatel ma możli-
wość wysunięcia swych żądań i wywołania debaty publicznej oraz zmiany pra-
wa. Dzięki temu władza liczy się ze społeczeństwem, bo ma świadomość siły 
narzędzi leżących w dyspozycji obywateli.

Autor zwraca uwagę, że z samej swej natury demokracja bezpośrednia sprzy-
ja tworzeniu kompromisów. Prawo tworzone tą drogą jest szanowane i szero-
ko akceptowane przez wszystkich aktorów życia publicznego w wielu sferach, 
a zwłaszcza politycznej, ekonomicznej i społecznej.

Za wadę demokracji bezpośredniej autor uważa spowalnianie procesu de-
cyzyjnego, chociaż przy okazji podkreśla, że nie zawsze to, co przeprowadza-
ne pośpiesznie, jest dobre. Inne wady to możliwość eksponowania przez grupy 
interesu tematów ważnych dla ich partykularnych korzyści oraz zdarzająca się 
niewydolność procesu wdrażania przegłosowanych w referendum decyzji.

Z kolei istotną zaletą grupowego podejmowania decyzji stał się niewielki 
wpływ poziomu kompetencji poszczególnych wyborców na jakość tworzonego 
prawa. Bardzo ważną cechą demokracji bezpośredniej jest zmniejszanie napięć 
międzykulturowych, regionalnych i etnicznych oraz harmonizacja działalności 
państwa w celu godzenia różnic międzyregionalnych.

Czy więc instrumenty ustrojowe Szwajcarii mogą stać się wzorem dla więk-
szych państw? Zdaniem autora, może to być trudne, ale mimo to należy poszu-

Tomasz j . Kaźmierski
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kiwać właściwych proporcji między rządzeniem państwem poprzez przedsta-
wicieli oraz w sposób bezpośredni poprzez referenda.

Przykład Szwajcarii dowodzi, że kreowanie prawa przez obywateli dla oby-
wateli nie jest bynajmniej utopią. Wręcz przeciwnie, profesor Matyja argumen-
tuje, posługując się przykładami, że referenda dają szansę na  podejmowanie 
optymalnych decyzji politycznych.

Książka dostarcza czytelnikowi wiele ciekawego materiału. Autor uważa, że 
niezbędne jest informowanie polskiego społeczeństwa o możliwościach i zale-
tach instrumentów szwajcarskiej demokracji w  procesie socjalizacji politycz-
nej Polaków. Szwajcaria jest bardzo dobrym przykładem systemu wartości oraz 
wzorów zachowań, które każde społeczeństwo obywatelskie powinno dobrze 
poznać.

Książka profesora Matyi jest skierowana przede wszystkim do tych, którym 
leży na sercu zwiększenie uczestnictwa obywateli w polskim życiu publicznym, 
którzy szukają dróg integracji polskiego społeczeństwa, koncentracji uwagi 
na rzeczach wspólnych zamiast na różnicach i tworzenia mechanizmów budo-
wania wspólnot potrafiących skutecznie rozwiązywać problemy.

MIROSŁAWA MATYjA, SZWAjCARSKA DEMOKRACjA…
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dwujęzyczni i dwukulturOwi. bilingual and 

bicultural. Speaking pOliSh in nOrth aMerica, 

ed. katarzyna zechenter, 

punO – pOliSh cultural inStitute, lOndOn – 

new yOrk, 2017, 256 p., iSbn 978-0-8568839-3-3

The book edited by Katarzyna Zechenter titled Dwujęzyczni i dwukulturowi. 
Bilingual and Bicultural. Speaking Polish in North America is a guidebook 

for parents who are Polish speaking and their non-Polish partners. It is divid-
ed into XIII chapters; each discussing bilingualism from a different perspec-
tive – from advantages through ways to make it achievable; testimonies of bi-
lingual and monolingual people from all around the world up to a list of useful 
resources. The writers were able to expose the natural fear of bilingualism that 
can be felt by parents and to mediate it into knowledge of undoubted advantag-
es of speaking more than one language by advising on how to support children 
on their journey through different cultures. The first part of the book is most-
ly concentrated on language/s learning and teaching it/them through play. The 
other part emphasises the cultural echoes of bilingualism. 

The publication lacks the definition of bilingualism, however, as explained 
by the editor, the aim of the book was not to focus on the definitions and a theo-
retical discussion, as the guide should serve the practical goal and highlight the 
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positive effects of the bilingualism as a broad concept (Katarzyna Zechenter, p. 
11). The message of the abovementioned reasoning might be interpreted by the 
readers as freedom in choosing their definition and trying bilingualism on their 
terms. The book as a whole sends a clear message, to both children and parents, 
that they are not losing by speaking many languages, quite the opposite, they 
are gaining – parents by establishing better contact with their children, children 
by acquiring endless opportunities in their personal and professional life. While 
the title might suggest North America and specifics from the area mentioned, it 
can be successfully used and read by parents of Polish origins worldwide, as the 
guidance is profoundly universal.

Edyta Nowosielska, in Chapter II, asks fundamental questions, questions 
that most of the parents of potentially bilingual children might ask themselves 
at some point. She makes comments on fears and possible obstacles that par-
ents and children might approach at the beginning of their formalised school 
education. The author of the chapter provides the ideas and methods on how to 
introduce/maintain contact with minority language/s at home.

Halina Stochnioł, in Chapter III, presents the fears of newcomers surround-
ed by a new culture – understood as a monolingual parent/s who have to raise 
a  child in a  new country. At some point, they might start speaking to their 
child/ren in a majority language to „help” them adapt to a new environment. 
Stochnioł explains the roots of the abovementioned approach, and she reas-
sures parents that they should continue the natural way of bringing up a child 
– by speaking their native language as they would do in a monolingual society. 
She gives a brief guidance on supporting bilingual children at the main stages 
of their development. As the book is aimed at parents mainly, the writer pro-
vides exact and precise examples of how to deal with common mistakes made 
by children (e.g. mixing languages). The theoretical discussion has been omit-
ted as it would disturb the recipience of the advice and ideas provided. The vice 
chair of the Polish Educational Society in London lists the potential challeng-
ing behaviours and situations in which a child might refuse to speak the minor-
ity language/s and provides parents with the solutions, ways to react to those 
obstacles. She mentions the extraordinary, yet quite obvious but rather not re-
membered truth that parents of bilingual children are not alone. She encourag-
es readers to socialise with other parents so that they can learn from them and 
their stories. 

In Chapter V Katarzyna Zechenter gives ideas for additional ways of build-
ing a secure language scaffolding later in children’s development, e.g. sending 

Maksi Kozińska
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a child to a Polish Saturday school. However, she believes that the parents play 
the leading role in the bilingual development and they are the key to it. Every 
parent is a teacher, in the most natural way, where teaching/learning process is 
just playing and spending time with their child as it is the regular way of sup-
porting them despite the language used. The author challenges the notion that 
learning is a painful experience. In fact, learning is based on an act of enjoy-
ment and sense of accomplishment. The author of the chapter points out that 
upbringing of a bilingual child is no different than upbringing of the monolin-
gual one, only the environment is different.

Monika Płata in Chapter V focuses on more theoretical approach by ex-
plaining most common speech problems in an easy and accessible way. Marze-
na Owińska (Chapter VI) presents the actual situation of second language status 
in the US and opportunities for bilingual children. Chapter VII briefly explains 
the beginnings of the Polish community in North America. Chapter VIII dis-
cusses opportunities at American universities for bilingual students. The edi-
tor does not forget non-Polish parents, as Professor Anne White in Chapter XI 
aims at them. Chapter XII adds crucial elements – testimonies of bilingual/mul-

DWUjęZYCZNI I DWUKULTUROWI . BILINgUAL AND BICULTURAL…
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tilingual and monolingual people from all around the world. I find Ania’s story 
(p. 204–206) extremely emotional and interesting, as she discusses a missed op-
portunity of being fully bilingual. The last chapter provides a list of resources 
that are very often known only to the teachers and language professionals.

Overall, the publication was much needed, and undoubtedly it is already 
a part of primary literature for Polish emigrants, who are looking for help 

in raising their children. Non-Polish speaking parents are also invited by the 
editor to expand their knowledge, so they can equally participate in raising a bi-
lingual individual. The authors acknowledge the difficulties and reassure that 
they are a part of the natural process and should not be feared but should be 
embraced. It does not provide specialist field terminology or complicated work 
scheme, yet offers advice to parents. The guide directs the way rather than forc-
es to follow it. The publication is free from judging parents who decided to 
raise their children as monolinguals. The fact that very often the same ideas are 
discussed in separated chapters, and it may feel very repetitive at times, ena-
bles potential readership to read only sections they are interested in, instead 
of reading the whole publication. The book would benefit from having a  full 
Polish version as some chapters are not accessible to Polish-speaking mono-
lingual parents. The fact that the book is available as an eBook and it is free to 
be accessed online is an additional advantage. All the factors (the accessibil-
ity, the content etc.) make this publication an ideal starting point for widening 
parents’ knowledge regarding the bilingual upbringing of their children – so 
the book serves its purpose. This guidebook undeniably contributes to increas-
ing awareness of positive effects of speaking more than one language. Finally, 
Dwujęzyczni i dwukulturowi. Bilingual and Bicultural. Speaking Polish in North 
America inspires to take up the bilingual journey with our own children.

Maksi Kozińska
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pedagOgika Serca. wychOwanie eMOcjOnalne 

w XXi wieku, red. naukOwa ewa lewandOwSka-

-taraSiuk, jan łaSzczyk, bOguSław śliwerSki, 

wydawnictwO difin S.a., warSzawa, 2016, 216 S., 
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Odkąd sięgam pamięcią, dr Maria Łopatkowa (1927–2016), obecna od dzie-
sięcioleci w polskich mediach, niezależnie od politycznych opcji rządzą-

cych, była kojarzona z działalnością na rzecz dzieci. Ta polska działaczka spo-
łeczna, pisarka, pedagog, posłanka na Sejm, senator współtworzyła, a następnie 
w latach 1981–1993 kierowała Komitetem Obrony Praw Dziecka. Opublikowa-
ła wiele książek z zakresu pedagogiki, jest uważana za prekursora nurtu wycho-
wawczego, zwanego „pedagogiką serca”.

Publikacja zatytułowana Pedagogika serca. Wychowanie emocjonalne w XXI 
wieku pod redakcją naukową dr Ewy Lewandowskiej-Tarasiuk, prof. Jana Łasz-
czyka i prof. Bogusława Śliwerskiego, przygotowana przez Wydawnictwo Di-
fin S.A. w Warszawie w 2016 roku, jest poświęcona, jak zaznaczył we Wstępie 
Bogusław Śliwerski, cnocie mądrości, pokorze, godności, altruizmowi, służbie, 
miłości, perfekcjonizmu (s. 7) pajdocentrycznej myśli, czyli działalności i twór-
czości Marii Łopatkowej. Nie przypadkiem twórcami tej publikacji są przede 
wszystkim uczeni związani zawodowo z najstarszą polską uczelnią pedagogicz-
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ną – Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, 
a także z wielu innych ośrodków naukowych i  instytucji. To debata naukowa 
na temat polskiego pajdocentryzmu.

Tom otwiera fragment publikacji zatytułowany Przesłanie pedagogiki serca 
na trzecie tysiąclecie Marii Łopatkowej z jej książki pt. Pedagogika serca w do-
bie globalizacji (Warszawa, 2006), którego sens oddają słowa Blaise’a Pascala: 
„Kropla miłości znaczy więcej niż ocean rozumu”. Aż 18 autorów podzieliło się 
z czytelnikami swoimi refleksjami, które uświetniły 85. rocznicę urodzin prof. 
Łopatkowej podczas poświęconej jej myśli pedagogicznej Jubileuszowej Konfe-
rencji, zorganizowanej 30 listopada 2012 roku w Warszawie.

Bogusław Śliwerski – przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN 
– dedykując Jubilatce swoje wystąpienie pt. Pedagogika serca w XXI wieku, 
zwrócił uwagę na sytuację dzieci po transformacji ustrojowej 1989 roku w Pol-
sce. Odnotował w nowej przestrzeni zwielokrotnionego zaangażowania w spo-
łeczeństwie narastających różnic społecznych, neoliberalnej wolności i uwalnia-
nia się polityków od  troski o  młode pokolenia (s. 17). Autor opowiedział się 
po stronie konieczności budowania cywilizacji miłości w XXI wieku, będącej 
w opozycji do wszelkiej pedagogii autorytarnej. Stefan Mieszalski z Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej ZNP skupił się na Szkole i uczniowskich emocjach. Przed-
stawił racje uzasadniające charakter kształcenia w szkołach i na tym tle uzasad-
nia znaczenie wrażliwości nauczycieli na związane z uczeniem się uczniowskie 
emocje (s. 39).

W omawianym tomie pomieszczono także refleksje lekarza, klinicysty, endo-
krynologa, ginekologa i położnika prowadzącego praktykę lekarską Arkadiusza 
Kaplińskiego z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pt. Miłość od poczę-
cia… fenomen pedagogiki serca. Rozważania te są świadectwem, że idee pedago-
giki serca są ważne i mogą pomóc w pracy z kobietami walczącymi o szansę zre-
alizowania swojego macierzyństwa (s. 52). Kolejny praktykujący lekarz Maciej 
Kierył z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie ukazał nierozerwalne związki 
muzyki z medycyną: Dobre rytmy – związki muzyki z medycyną. Autor uważa, 
że muzyka wpływa dodatnio na ogólny stan zdrowia człowieka, wywołując sa-
moregulację utrzymującą ciało w równowadze. Niesie radość i pozwala dostrzec 
wszelkie dobre strony ludzkiej egzystencji (s. 151). Chirurg dziecięcy, była ordy-
nator Oddziału Chirurgii Dziecięcej Szpitala Bielańskiego w Warszawie, Bibia-
na Mossakowska przypomniała Historię Komitetu Ochrony Praw Dziecka – pra-
wa dziecka do miłości, który stworzyła Maria Łopatkowa. Autorka podkreśliła 
znaczenie wszechstronnych, wieloletnich działań Marii Łopatkowej związanych 
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z wdrażaniem praw dziecka w państwie polskim, a także wyczuleniem opinii pu-
blicznej na dziecięcą krzywdę (s. 174).

Ludwik Malinowski, przedstawiciel Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii 
Grzegorzewskiej w Warszawie, zanalizował Przesłanki historyczne i współczesne 
wychowania emocjonalnego. Ukazał, że na różnorodność wychowania emocjo-
nalnego mają wpływ wydarzenia historyczne, zmieniając świadomość młodego 
pokolenia oraz dorosłych. Z kolei Joachim Paweł Glier z Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach w tekście pt. Podstawy filozoficzne pedagogiki serca oraz psycholo-
giczna koncepcja człowieka Marii Łopatkowej stwierdził, że narracja Łopatkowej 
o egzystencji człowieka ma umocowanie w filozofii i psychologii. Ewa Lewan-
dowska-Tarasiuk z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 
oraz PUNO w Londynie swój rozdział zatytułowany Retoryka miłości… Nieskoń-
czone dzieło Andrzeja Szczeklika… poświęciła profesorowi medycyny, który wy-
kazywał troskę o duchowość pacjenta. Zaleca, by teksty prof. Szczeklika zostały 
włączone do kanonu lektur obowiązkowych uczelni medycznych na całym świe-
cie. Zdaniem autorki, wtedy byłaby szansa realizacji marzenia o miłości w opiece 
zdrowotnej, jako jej najbardziej człowieczym wymiarze (s. 103).
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Interesujące są także glosy Bolesława Taborskiego z Londynu – nieżyjące-
go już poety, tłumacza, teatrologa, dziennikarza BBC, ujęte w artykule pt. Ser-
ce w  poezji Karola Wojtyły. Mowa w  nim o  znaczeniu i  wartości słowa serce 
w poezji polskiego papieża, jego wadze oraz filozoficznym i religijnym przesła-
niu. Wszystko zobrazowane zostało fragmentami utworów o tematyce polskiej. 
Autor widział „powinowactwo serc” idei Marii Łopatkowej z Karolem Wojty-
łą. Odmienną perspektywę, tym razem Pedagogiki pamięci i współczesnej sztuki 
publicznej w otwartych przestrzeniach miejskich Europy, ukazała rektor PUNO 
w Londynie prof. Halina Taborska, prywatnie żona Bolesława Taborskiego. Au-
torka swoje rozważania oparła na pedagogice pamięci, jej celach i osiągnięciach 
w  powiązaniu ze  sztuką publiczną, upamiętniającą ofiary drugiej wojny świa-
towej w przestrzeniach miejskich Europy (s. 168). Według autorki, pedagogika 
pamięci może pomóc w zwalczaniu uprzedzeń i dyskryminacji oraz pogłębiać 
wagę społeczną upamiętnienia.

Olga Jauer-Niworowska z Uniwersytetu Warszawskiego zobrazowała Obli-
cza więzi i wsparcia w spotkaniu i pracy terapeutycznej z osobami z różnymi 
typami niepełnosprawności, spowodowanej uszkodzeniami układu nerwowe-
go i powiązanymi z nią trudnościami w słownym porozumiewaniu się (s. 115). 
Autorka apeluje o empatię otoczenia.

Głos na temat pedagogiki serca zabrało także młode pokolenie badaczy 
w  osobie doktorantki w  Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzego-
rzewskiej – Małgorzaty Jakubczak, która pochyliła się nad kwestią: Samotność 
antytezą dzieciństwa, czyli o kształtowaniu więzi ludzkiej jako bezcennego walo-
ru człowieczeństwa. Autorka przypomina, że samotność spowodowana brakiem 
miłości otoczenia może wywołać lęk i nieodwracalne zmiany w delikatnej dzie-
cięcej psychice (s. 141). Fragmentami rozdziału pt. Rola uczuć w wychowaniu 
szkolnym swojej pracy doktorskiej przygotowywanej w  tej samej uczelni po-
dzieliła się z czytelnikami Magdalena Ostolska. Nawiązuje w nim do roli uczuć 
w relacji szkoła – uczeń, na co szczególnie zwracała uwagę Maia Łopatkowa. 
Katarzyna Kasperkiewicz, również przedstawicielka Akademii Pedagogiki Spe-
cjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, na podstawie twórczości prozatorskiej Anny 
Kamieńskiej ukazała Obraz i znaczenie rodziny wielopokoleniowej w kształto-
waniu osobowości młodego człowieka. Mieczysław Sędzicki z tej placówki za-
prezentował edycje Ogólnopolskiej Sceny Prezentacji Artystycznych Realizacji 
w murach Akademii, sięgające swym początkiem 1996 roku, zdarzenia łączące 
dzieci i młodzież wraz z opiekunami-wychowawcami, kadrą akademicką i stu-
dentami.

jolanta Chwastyk-Kowalczyk
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Grafik komputerowy Dominika Grodner z firmy Kluś Sylwester Kluś przed-
stawiła zagrożenia i dobrodziejstwa Internetu będącego wyzwaniem dla czło-
wieczeństwa…

Arabista Andrzej Ziomek, wieloletni współpracownik Marii Łopatkowej, 
w rozdziale pt. Resocjalizacja na odległość opisał i udokumentował przemianę 
skazanego na dożywocie Marcina Dąbrowskiego, jaka nastąpiła po przeczyta-
niu przez niego książki prof. Łopatkowej pt. Prawdziwa miłość istnieje. Całość 
jest dowodem na  to, że pedagogika serca może całkowicie przewartościować 
i odmienić drugiego człowieka.

Publikację wieńczą wybrane fragmenty wypowiedzi uczestników Jubile-
uszowej Konferencji poświęconej Marii Łopatkowej, listy okolicznościowe na-
desłane z całej Polski oraz Bibliografia. Tak dobrze edytorsko wydanej książce 
brakuje jednak zdecydowanie indeksu osobowego.

Kto jest potencjalnym adresatem tej publikacji? Na pewno nie zawiodą 
się na niej pedagodzy, studenci tego i pokrewnych kierunków. Jednak przede 
wszystkim polecam ją wszystkim rodzicom, którzy uporali się bądź jeszcze nie 
z własnymi „toksycznymi rodzicami i związkami”.

PEDAgOgIKA SERCA . WYChOWANIE…





SPRAWOZDANIA

REPORTS





POLSKI UNIWERSYTET NA OBCZYŹNIE 
W LONDYNIE

ZESZYTY NAUKOWE

Seria trzecia, nr 6, 2018

299

Marian zastawny

Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Londyn

viii MiędzynarOdOwa kOnferencja 
kwietniOwa pOlSkiegO uniwerSytetu 

na Obczyźnie w lOndynie 
„wkład architektów pOlSkiegO 
pOchOdzenia dO architektury 

brytyjSkiej i planOwania 
przeStrzennegO pO 1945 rOku”

14 kwietnia 2018 roku w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym (POSK)  
 w Londynie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Kwietniowa Pol-

skiego Uniwersytetu na Obczyźnie (PUNO). Była to już ósma edycja konferen-
cji poświęconej pamięci Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego prezydenta RP 
na uchodźstwie, który zginął w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku. 
Spotkania te zostały zainicjowane przez ówczesną rektor PUNO prof. dr hab. 
Halinę Taborską i są poświęcone ważnym zagadnieniom związanym z Polonią, 
jej historią oraz rolą we współczesnym świecie.

W corocznych konferencjach biorą udział prelegenci zarówno z brytyjskich, 
polskich, jak i zagranicznych ośrodków naukowych, prezentując swój dorobek 
oraz badania nad zagadnieniem będącym tematem przewodnim konferencji. 
Dotychczasowe sympozja poruszały szeroką gamę zagadnień, m.in. szkolnic-
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two polskie za granicą, znaczenie emigracji niepodległościowej, dorobek pol-
skich muzyków w Wielkiej Brytanii itp. Tematem ósmej konferencji, zorgani-
zowanej wspólnie ze Stowarzyszeniem Techników Polskich w Wielkiej Brytanii 
(STP), był dorobek polskich architektów w Zjednoczonym Królestwie oraz ich 
wkład w architekturę i planowanie przestrzenne w Wielkiej Brytanii po 1945 
roku.

Obrady otworzył prof. dr inż. Tomasz Kaźmierski, rektor PUNO, który 
po uroczystym powitaniu przybyłych gości wspomniał o prof. Romanie Waj-
dzie, jednym z  inicjatorów budowy POSK, który po  dziś dzień jest centrum 
polonijnego życia Polaków zamieszkujących Wyspy Brytyjskie. Warto tu przy-
pomnieć, że mieszczący się na Hammersmith w Londynie Polski Ośrodek Spo-
łeczno-Kulturalny powstał z  połączonej inicjatywy Polish University College 
Association Limited oraz Stowarzyszenia Techników Polskich, które w  1964 
roku przekazały swój majątek na budowę POSK-u. Prof. Kaźmierski podkre-
ślił również znaczenie architektury dla społeczeństwa, zaznaczając jednocze-
śnie rolę naszych rodaków, których dorobek można niejednokrotnie obserwo-
wać po dzień dzisiejszy zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i za granicą.

Pierwsza sesja konferencji, prowadzona przez prof. dr inż. Ryszarda Chmie-
lowca, była poświęcona działalności polskich architektów w  okresie powo-
jennym. Otwierający wykład wygłosiła prof. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, 
profesor na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz w PUNO. Te-
matem jej wystąpienia były „Czasopisma emigracyjne będące kroniką doko-
nań polskich architektów na obczyźnie”. Wykład zaprezentował wyniki ba-
dań nad materiałami dostępnymi w „Dzienniku Polskim”, „Dzienniku Polskim 
i Dzienniku Żołnierza” oraz w wydawanych przez STP „Komunikatach”, „Biule-
tynach” oraz „Technice i Nauce”, które w latach 1940–2008 tworzyły kronikę do-
konań polskich architektów na obczyźnie. Oba dzienniki, a także wydawnictwa 
wewnątrzorganizacyjne oraz kwartalnik Stowarzyszenia Techników Polskich 
w Wielkiej Brytanii odnotowywały na bieżąco tworzenie środowiska polskiej 
myśli technicznej na emigracji w czasie II wojny światowej, jak również po jej 
zakończeniu. Dzięki doniesieniom prasowym mamy obraz utworzenia, dzia-
łalności i przekształcenia polskiego szkolnictwa technicznego, w tym architek-
tury – Polska Szkoła Architektury w Liverpoolu, RAST, a także organizowanie 
wystaw, omawianie projektów architektonicznych oraz ich realizacji, stopniowe 
włączanie się w odbudowę Wielkiej Brytanii po zakończeniu wojny. Poznajemy 
niebagatelną rolę organizacji zrzeszającej inżynierów i  techników rozsianych 
po  całym wolnym świecie – Stowarzyszenie Techników Polskich w  Wielkiej 
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Brytanii, w którego skład weszło Stowarzyszenie Architektów Rzeczypospoli-
tej Polskiej, przekształconego w samodzielną Komisję Branżową, a następnie 
w Sekcję Architektury – SARP.

Następnie wystąpiła mgr Dorota Hrycak-Krzyżanowska oraz Zuzanna 
Krzyżanowska, BA, które zaprezentowały „Dziedzictwo Polskiej Szkoły Ar-
chitektury w Liverpoolu”. Jesienią 1942 roku przy Szkole Architektury w Li-
verpoolu otworzono Polską Szkołę Architektury. Podczas referatu zaprezento-
wano wpływ, jaki obecność i działalność Polskiej Szkoły Architektury wywarła 
na  myśli i  trendy architektoniczne w  Wielkiej Brytanii, poprzez bezpośredni 
kontakt studentów polskich ze studentami The Liverpool School of Architec-
ture, późniejszą obecność profesorów Polskiej Szkoły Architektury na innych 
uczelniach brytyjskich i działalność zawodową polskich absolwentów na Wy-
spach. Pojawienie się Polaków w Liverpoolu doprowadziło do starcia się ze sobą 
dwóch sprzecznych kierunków myśli architektonicznych, wyrastających z od-
miennych tradycji. Przyśpieszyło to wzajemną wymianę idei. Pomimo szerokiej 
ilości literatury naukowej, analizującej historię i trendy myśli architektonicznej 
XX wieku, jest stosunkowo mało informacji pokazujących unikatowość tego 
zdarzenia, które było swojego rodzaju fenomenem. Dziedzictwo Polskiej Szkoły 
Architektury w Liverpoolu jest również dziedzictwem polskiej emigracji, wkła-
dem w dorobek kulturowy. Polska Szkoła była jednym z wielu owoców pozy-
tywnej współpracy międzynarodowej.

Sesję zwieńczyło wystąpienie dr. hab. Cezarego Wąsa z Instytutu Histo-
rii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, który zaprezentował wystąpienie pt. 
„Polacy a »Karta Ateńska« – aktualny stan badań”. Po raz pierwszy większą 
uwagę uczestnictwu Polaków w CIAM poświęciła Helena Kolanowska, wybit-
ny członek emigracyjnego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników we Francji. 
Swoje odkrycia zawarła w wielojęzycznym katalogu wystawy „Awangarda pol-
ska. Urbanistyka, architektura 1918–1939”, jaką zorganizował w Paryżu w roku 
1981 prof. Olgierd Czerner, wieloletni dyrektor Muzeum Architektury we Wro-
cławiu. W zamieszczonym tam eseju autorka przypomniała, że postulaty „Karty 
Ateńskiej” były konsekwencją studiów 33 miast przedstawionych podczas kon-
gresu CIAM w roku 1933. W roku 1934 w Londynie podczas prac przygoto-
wawczych CIRPAC do V kongresu CIAM zaprezentowano opracowanie Jana 
Chmielewskiego i Szymona Syrkusa pod nazwą „Warszawa funkcjonalna”, bę-
dące futurystyczną wizją rozwoju stolicy. Praca zyskała duże uznanie w opinii 
Le Corbusiera i zalecono, by stała się wzorem do dalszym prac nad badaniami 
urbanistyki w ramach CIAM.

vIII MIęDZYNARODOWA KONfERENCjA…
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Drugą sesję, która koncentrowała się na powstaniu i osiągnięciach brytyjsko-
-polskich firm architektonicznych działających w Wielkiej Brytanii, prowadziła 
prof. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk. Sesję rozpoczął prof. Ryszard Chmielowiec, 
omawiając „Działalność Biura Jan Bobrowski and Partners; Consulting En-
gineers”. Projektowanie obiektów biurowych, przemysłowych i opracowywa-
nie metod konstrukcji żelbetowych przy zastosowaniu prefabrykatów z betonu 
sprężonego stało się specjalizacją firmy, a duża liczba udanych projektów, któ-
re z biegiem czasu objęły całkowicie nowe kompleksy śródmiejskie w Wielkiej 
Brytanii i na innych kontynentach, ustaliły reputację Biura w innowacyjnych 
konstrukcjach stosujących nowoczesne uprzemysławiane techniki budowlane. 
Biuro współpracowało z wysokiej klasy architektami, autorami wielu słynnych 
realizacji projektowych. Główną postacią firmy był jej założyciel prof. dr inż. 
Jan Bobrowski, inżynier budownictwa, wynalazca, nauczyciel akademicki oraz 
zasłużony działacz instytucji i organizacji polonijnych.

Podczas drugiego wystąpienia mgr Anna Stefanicka z Instytutu Piłsudskie-
go w  Londynie zaprezentowała sylwetkę płk. Mieczysława Stachiewicza, pi-
lota-architekta. Ten wieloletni prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego w  Lon-
dynie, chrześniak marszałka Piłsudskiego, pilot 301. Dywizjonu Bombowego 
Ziemi Pomorskiej, po zakończeniu służby wojskowej został odkomenderowany 
na studia w Polskiej Szkole Architektury przy Uniwersytecie w Liverpoolu. Po 
uzyskaniu dyplomu inżyniera architekta rozpoczął pracę zawodową. Do cie-
kawszych projektów, w których brał udział, należy zaliczyć prace przy budynku 
wejściowym do The Festival of Britain (1951). W późniejszych latach Mieczy-
sław Stachiewicz prowadził prywatne biuro architektoniczne, a na emeryturze 
włączył się w prace Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie. W 2017 roku zo-
stał odznaczony Orderem Orła Białego.

Następnie Piotr Chłapowski Dip Arch MSc RIBA oraz Andrzej Ogorzałek Dip 
Arch MSc RIBA zaprezentowali dorobek oraz sposób myślenia firmy PCKO Ar-
chitects w wystąpieniu pt. „Looking Forward, but respecting the past”. W 1981 
roku grupa polskich architektów wygrała otwarty konkurs RIBA na niskoenerge-
tyczne osiedle mieszkaniowe w Crystal Palace. Powstała wtedy firma PCKO Ar-
chitects rozwijała się przez następne lata, a projekt w Crystal Place po dziś dzień 
reprezentuje jej filozofię i sposób projektowania: „Aby tworzyć budynki i miej-
sca, które nie tylko wygrywają nagrody, ale są również w stanie przetrwać pró-
bę czasu”. Głównymi założeniami firmy jest wykorzystywanie alternatywnych 
systemów strukturalnych, tworzenie energooszczędnych projektów oraz prefa-
brykacja materiałów poza miejscem budowy. Firma prowadzi bliską współpracę 
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z placówkami badawczymi oraz producentami. W 2005 roku jej dorobek na polu 
projektowania i innowacji został doceniony w branży i firma został nagrodzona 
„Building Design magazine Architect of the Year Award” w budownictwie pu-
blicznym. PCKO Architects jest również zaliczona do sześciu najlepszych brytyj-
skich firm architektonicznych 2007 roku w „The Building Magazine”.

Trzeciej sesji, która odbyła się całkowicie w  języku angielskim i dotyczyła 
nowych idei w dziedzinie architektury, budownictwa i inżynierii lądowej w XXI 
wieku, przewodniczył Piotr Chłapowski. Cezary Bednarski MSc Dip Arch 
RIBA FRSA SARP w wystąpieniu „How to win at bridge” zaprezentował swoją 
wizję budowania mostów, które stanowią niezwykle poetyckie, jak i wymagają-
ce konstrukcje. Wystąpienie stanowiło bogaty przegląd konkursów architekto-
nicznych na budowę mostów w różnych miejscach w Europie. Uczestnicy mogli 
się zapoznać z projektami, które pomimo uznania w konkursach niejednokrot-
nie nie doszły do skutku, a także z nowatorskimi projektami ruchomych kon-
strukcji realizowanych w  Kopenhadze i  Gdańsku. Zaprezentowane podejście 
budowy mostów opierało się na podkreślaniu ludzkiej zdolności do tworzenia 
zapierających dech w piersiach konstrukcji nie tylko o praktycznym, ale rów-
nież i duchowym znaczeniu.

Następnie Roman Hałat MSc Arch, ARB, RIBA zaprezentował perspektywę 
młodego pokolenia polskich architektów w wystąpieniu „Being different”. Ba-
zując na swoim 15-letnim dorobku, przedstawił doświadczenie pracy na brytyj-
skim rynku jako obcokrajowiec oraz jak wpłynęło to na jego spojrzenie na ar-
chitekturę. Podczas prelekcji zaprezentował również dorobek swojej firmy Craf 
Architects, która powstała w 2014 roku i specjalizuje się głównie w budownic-
twie mieszkaniowym oraz ma doświadczenie w niedużych projektach z zakresu 
służby zdrowia i innych branż.

Jako ostatni wystąpił podczas konferencji Artur Kramarczyk, który przed-
stawił projekt „Residential scheme called »London City Island«”, którego 
celem jest stworzenie 1706 jednostek mieszkaniowych (prywatnych i publicz-
nych) oraz 12 000 m2 powierzchni do zastosowań komercyjno-kulturalno-spo-
łecznych. W ramach projektu budowane są wieżowce o 12 do 26 piętrach. W 
związku z  potrzebą szybkiej konstrukcji program intensywnie wykorzystuje 
prefabrykaty przygotowane poza miejscem budowy. Zastosowane rozwiązanie 
wykorzystuje panele konstrukcyjne z zewnętrzną powłoką ceglaną o wysokości 
jednego piętra oraz średniej szerokości sześciu metrów. Podczas ich produkcji 
jest wykorzystywanych wiele innowacyjnych rozwiązań, przystosowujących je 
do efektywnego montażu na miejscu.

vIII MIęDZYNARODOWA KONfERENCjA…
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Finałem merytorycznej części konferencji był panel dyskusyjny „Being Bi-
lingual in Design – Bringing Your Mother’s Cultural, Visual and Emotio-
nal Language into Your Host Country”, moderowany przez Cezarego Bed-
narskiego. Do panelu zostali zaproszeni wszyscy prelegenci, którzy mogli się 
wypowiedzieć na temat swoich doświadczeń w Wielkiej Brytanii. Prowadzący 
rozpoczął interesującą dyskusję od kontrowersyjnego pytania na temat wyższo-
ści różnych systemów szkolnictwa, konfrontując polskie wykształcenie, oparte 
na szerokiej wiedzy, z modelem anglosaskim. Temat wywołał żywiołową dys-
kusję, do której włączyli się również uczestnicy konferencji obecni na sali. Dys-
kutujący zgodzili się co do faktu, iż polscy architekci mają nietuzinkowe podej-
ście do rozwiązywania problemów, natomiast zostały widoczne różnice zdań co 
do oceny brytyjskiego systemu pracy. Ważnym punktem w dyskusji było rów-
nież powszechne doświadczenie tzw. szklanego sufitu, który często uniemożli-
wia pełne rozwinięcie skrzydeł. Na koniec dyskusji paneliści rozważali na te-
mat definicji polskiej myśli architektonicznej, czyli zestawu cech typowych dla 
konstrukcji realizowanych przez polskich architektów. Koniec bogatej dyskusji, 
niestety, musiał położyć nieubłagany upływ czasu, który przeniósł dalsze roz-
mowy do kuluarów.

W zamykającym konferencję podsumowaniu prof. dr inż. Tomasz Kaźmier-
ski, rektor PUNO, zwrócił uwagę na bardzo wysoki poziom merytoryczny wy-
stąpień oraz towarzyszących im dyskusji. Podczas intensywnego dnia uczestni-
cy konferencji mieli możliwość zapoznania się z bogatym dorobkiem polskich 
architektów na Wyspach Brytyjskich. Program wydarzenia pozwolił na przyj-
rzenie się historycznym osiągnięciom, a także na zapoznanie się ze współcze-
snymi trendami oraz perspektywami rozwoju architektury, w których polskie 
środowisko odgrywa istotną rolę.

Zorganizowanie konferencji było możliwe dzięki sponsorom: Ambasadzie 
Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie, The De Brzezie Lanckoroński Founda-
tion, Golden Houses Developments Ltd oraz firmie Sami Swoi.
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SprawOzdanie z iii SyMpOzjuM 
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pOlSkiegO uniwerSytetu na Obczyźnie 
2 czerwca 2018 rOku

2 czerwca 2018 roku w Sali Multimedialnej Polskiego Ośrodka Społeczno- 
 -Kulturalnego w Londynie odbyło się III Sympozjum Zakładu Dydaktyki 

Polonijnej (ZDP) Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie (PUNO), zatytułowa-
ne „Warsztat nauczyciela polonijnego”. Odbywające się co roku sympozja mają 
na celu przedstawienie i dyskutowanie wybranych zagadnień dotyczących me-
todyki nauczania języka polskiego i przedmiotów ojczystych poza Polską, co 
pozwala na udoskonalanie dydaktyki w polskich szkołach sobotnich.

Tematem przewodnim na tegorocznym sympozjum było korzystanie z tek-
stów literackich w nauczaniu integracyjnym, językowo-kulturowym. Poddano 
dyskusji wybrane metody, które zachęciłyby uczniów do czytania zarówno pro-
zy, jak i poezji, analizy tekstów, rozwijania kreatywności w opowiadaniu ust-
nym i  pisemnym. Elementami sympozjum wychodzącym poza te ramy była 
lekcja historii na podstawie gry planszowej „Miś Wojtek” oraz tematy dotyczące 
kultury języka, efektywnej komunikacji w szkole, omówienie problemów logo-
pedycznych u dzieci dwujęzycznych oraz lekcja pokazowa przedstawiona me-
todą projektu.
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Beata Howe, kierownik ZDP, powitała pana Konsula i zaproszonych gości 
– zwłaszcza prelegentów z  wiodących uniwersytetów w  Polsce, którymi byli: 
prof. Maria Kwiatkowska-Ratajczak oraz dr Anna Roter-Bourkane z Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr Wioletta Próchniak z Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskiego, dr Joanna Rzepa z Trinity College w Dubli-
nie oraz dr Barbara Męczykowska z Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku 
– oraz gościa honorowego, którym był konsul RP Radosław Gromski. Zostały 
również przeczytane życzenia owocnych obrad od prof. Haliny Taborskiej, któ-
ra nie mogła uczestniczyć w sympozjum. Podobne życzenia nadesłały: senator 
Janina Sagatowska, przewodnicząca Komisji Emigracji i Łączności z Polakami 
za Granicą, oraz Magdalena Rzepniewska, koordynator projektów ze Stowarzy-
szenia „Wspólnota polska” w Warszawie. 

Honorowy patronat nad III Sympozjum ZDP objęła Rada Języka Polskiego 
przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk pod przewodnictwem prof. dr. hab. 
Andrzeja Markowskiego. Tym samym doceniono pracę nauczycieli i akademi-
ków polskich pracujących na rzecz polskiej edukacji za granicą. Podniosło to 
prestiż tego wydarzenia i zobowiązało jeszcze bardziej do zapewnienia wyso-
kiego poziomu obrad.

Pierwszy referat wygłosiła prof. Maria Kwiatkowska-Ratajczak, autorka wie-
lu podręczników na  temat dydaktyki, kształcenia polonistów oraz innowacji 
metodycznych. Tematem jej wystąpienia była „Kontynuacja i  zmiana, czyli 
o szkolnych reorientacjach lekturowych”. Prelegentka skupiła się na przybliże-
niu możliwych sposobów kontynuacji skutecznych i sprawdzonych metod za-
interesowania ucznia czytaniem oraz wskazała nowe zjawiska, dla przykładu 
rozwój technologii, która może służyć jako pomoc i inspiracja do czytania i roz-
wijania rozumienia otaczającego nas świata. Podkreśliła potrzebę świadomości 
struktury pojęć metodycznych, tworzenia koncepcji kształcenia i  budowania 
„metodyki osobistej”. Ważna jest wymiana idei oraz zrozumienie innych kultur 
i metod ich poznawania. Wszystkie poruszone zagadnienia były podsumowa-
niem ważnych zjawisk w praktyce szkół sobotnich, wartych dalszego przedys-
kutowania.

O potrzebie zainteresowania ucznia literaturą przez naukę języka polskiego 
mówiła dr Wioletta Próchniak, doświadczona pedagog, autorka podręcznika 
do nauczania literatury poza Polską. W referacie „O otwieraniu świata literatu-
ry. Sprawności, podsystemy czy wiedza w realiach szkoły polonijnej” skoncen-
trowała się na różnicach w nauczaniu i uczeniu się języka polskiego w szkole 
w Polsce i poza granicami Kraju. Ważnym elementem wykładu było podkre-
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ślenie wagi rozwijania wiedzy literackiej, historycznej i kulturowej w procesie 
nauczania języka polskiego oraz jak nauczanie językowo-literackie powinno 
nawiązywać do metodyki nauczania podsystemów języka (leksyki, gramatyki 
funkcjonalnej) i sprawności (rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania ze zro-
zumieniem, pisania). Prelegentka zapoznała uczestników sympozjum z nowy-
mi rozwiązaniami stosowanymi w nauczaniu, w którym kształcenie językowe 
ma na celu rozwijanie sprawności i wiedzy.

Dała przykład planu lekcji na  temat wiersza Zbigniewa Herberta Pan Co-
gito a ruch myśli. Celem lekcji było m.in. odkrycie przez uczniów faktów o ży-
ciu poety i epoce w której żył, koncentracja na rozszyfrowaniu treści, stosując 
znane metody analizy poezji. Jednocześnie uczeń wzbogacał swoje słownictwo, 
rozumienie tekstów pisanych, ćwiczył wymowę, formułowanie wypowiedzi pi-
semnych i ustnych. Ważnym elementem stało się zwrócenie uwagi na zaanga-
żowanie ucznia w proces uczenia się, co aktywizuje sposób przyswajania języ-
ka i wiedzy ogólnej. Na przykładzie wiersza dr Próchniak pokazała, że w nauce 
języka należy zastosować najlepsze wzory języka literackiego, a treść jednocze-
śnie staje się nośnikiem wartości, wiedzy, tożsamości. Mowa o Herbercie była 
okazją do przypomnienia poety, którego rok właśnie obchodzimy.

Dr Anna Roter-Bourkane rozszerzyła temat wykorzystywania literatury 
w celach dydaktycznych, mówiąc na temat „Kreatywne pisanie na lekcjach ję-
zyka polskiego – jak zachęcić dzieci i młodzież do twórczej aktywności”. U niej 
teksty literackie i użytkowe to inspiracja do kreatywności, do wyzwolenia po-
mysłów, skojarzeń, do własnego opowiadania i nauki pisania na każdym po-
ziomie. Literatura inspiruje do używania języka w sposób elastyczny i innowa-
cyjny. Żywy sposób przedstawienia tematu z wieloma przykładami z własnych 
doświadczeń w klasie były dowodem na to, że potencjał tekstów literackich jest 
niezmierny i może uczynić każdą lekcję unikatową.

Tajniki wspomagania nauczania polszczyzny przez zastosowanie tłumacze-
nia przedstawiła dr Joanna Rzepa, lektorka języka polskiego, tłumaczka, wykła-
dowczyni na PUNO, członkini ZDP. Mówiąc o „Tłumaczeniu w nauczaniu ję-
zyka polskiego” podkreśliła, jak tłumaczenia w nauce języka wzbogaca wiedzę 
ucznia w zakresie systemu, norm i uzusu języka polskiego; uczeń poznaje tek-
sty użytkowe i literackie w oryginale. Norma opisuje elementy systemu języko-
wego uznawane za wzorcowe i poprawne, motywując to względami historycz-
nymi, tradycją i kulturą językową, estetyką i uzusem – utartym zwyczajem lub 
ustaloną praktyką.

SPRAWOZDANIE Z III SYMPOZjUM…
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Dr Rzepa skupiła się na  zastosowaniu kontrastów między języka polskim 
a angielskim i ukazaniu, w jaki sposób nauczenie różnic lub ich wyszukiwanie 
przez ucznia pomoże mu w doskonaleniu języka polskiego. Metoda tłumacze-
nia stosowana może być na każdym poziomie nauczania i uczenia się języka 
polskiego, a jest szczególnie przydatna w klasach, w których uczniowie repre-
zentują wielopoziomowe kompetencje językowe.

Tematem rzadko poruszanym w szkołach jest efektywne porozumiewanie się 
między uczniem a nauczycielem. Dr Grażyna Czubińska, prorektor i wykładow-
ca na PUNO, psycholog, referatem „Efektywna komunikacja podstawą dobrych 
relacji w szkole” przybliżyła metody, które pomogą w redukcji agresji werbal-
nej, nieporozumień, wynikających z komunikowania się przy pomocy utartych 
stereotypów językowych. Te uczniowi nakazują i go oceniają bez dania szansy 
na dalszą rozmowę, co często jest dla ucznia traumatyczne i buduje bariery mię-
dzy rozmówcami. Wykład ten był innowacją na sympozjum i otworzył nowe ho-
ryzonty w polepszeniu relacji między nauczycielem a uczniem w szkole.

Podobnym tematem – „Kultura języka w szkole sobotniej” – zajęła się mgr 
Elżbieta Grabska-Moyle, polonistka, wykładowczyni na PUNO, członkini ZDP, 
nauczycielka języka polskiego w szkole sobotniej. Podkreśliła wagę kultury ję-
zyka i roli nauczyciela w jej przekazywaniu. Kulturę języka można zrozumieć 
jako postawę w stosunku do języka, działania mające na celu propagowanie po-
prawnej polszczyzny, a także umiejętność posługiwania się językiem. Kultura 
języka to również skuteczność i estetyka wypowiedzi. Prelegentka przedstawiła 
obraz nauczania kultury języka w polskiej szkole sobotniej i wysunęła propozy-
cje w celu wspólnego zastanowienia się nad potrzebami w rozwoju działań kul-
turalnojęzykowych.

W roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości nie zabrakło 
tematu dotyczącego walk o niepodległość. Dr Barbara Męczykowska wykorzy-
stała grę planszową „Miś Wojtek” w celu zaprezentowania ciekawej lekcji hi-
storii. Prosta grafika gry umożliwia zastosowanie jej nawet w grupie dzieci sze-
ścio- i  siedmioletnich. Opowieść o  niedźwiadku Wojtku pozwala przybliżyć 
odbiorcy nie tylko fakty związanie z udziałem Polaków w walkach na frontach 
II wojny światowej, ale daje bardzo dużą możliwość do  poruszania tematów 
nawiązujących do  odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczestnicy sym-
pozjum otrzymali także przydatne informacje jak otrzymać grę „Miś Wojtek” 
i inne dla swojej szkoły.

Praktyczną stroną sympozjum było podzielenie się doświadczeniem zasto-
sowania metody projektu jako sposobu na ciekawe i owocne zajęcia. Zajęła się 
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tym mgr Maksi Kozińska, nauczycielka w  szkole sobotniej, absolwentka stu-
diów podyplomowych „Nauczanie języka i kultury polskiej poza Polską”, któ-
re są prowadzone w PUNO od pięciu lat. W swojej prezentacji „»Król Maciuś 
Pierwszy« – zastosowanie metody projektu w polskiej szkole przedmiotów oj-
czystych” prelegentka podkreśliła zalety metody projektu, która daje uczniom 
szansę na grupowe wykonywanie poszczególnych zadań, ich dalsze planowanie, 
angażowanie wszystkich uczniów w proces nauczania i uczenia się. To metoda, 
którą można stosować na każdym etapie nauki. Dzielenie się dobrą praktyką 
jest ważnym elementem praktyki nauczyciela. Możemy stać się inspiracją dla 
innych nauczycieli, a przez analizę i refleksję nad daną metodą oceniać i ulep-
szać własny warsztat.

Ostatnie wystąpienie dotyczyło logopedii. Mgr Monika Plata, praktyk logo-
peda, wykładowca na PUNO, członek ZDP, przedstawiła „Proces kształtowa-
nia percepcji słuchowej u dzieci dwujęzycznych jako remedium na niewłaściwą 
realizację szeregów: syczącego, szumiącego oraz ciszącego”. Prelegentka pod-
kreśliła kluczową rolę nauczycieli w ćwiczeniu słuchu fonematycznego w na-
uce poprawnej artykulacji, jak i w opanowaniu umiejętności czytania i pisania.

Sympozjum spełniło swoje zamierzenia. Było doskonałą okazją do posze-
rzenia wiedzy merytorycznej, dyskusji, rozmów na  temat nauczania i  szkol-
nictwa polskiego w Wielkiej Brytanii. W wyniku sympozjum ZDP nawiązało 
cenne kontakty z uniwersytetami w Polsce w myśl, że jedynie wspólne zaanga-
żowanie się może dać nam owocne i oczekiwane rezultaty w szukaniu najlep-
szych rozwiązań dydaktycznych w polskich szkołach sobotnich.

Dla nauczycieli udział w sympozjum to nie tylko uzyskanie nowej wiedzy, 
ale możliwość dyskusji nad zagadnieniami, wymiana doświadczeń oraz nawią-
zanie nowych kontaktów. Atmosfera koleżeńskości, życzliwości, zrozumienia 
i  przynależności do  społeczności pedagogicznej była widoczna. Nauczyciele, 
jak i goście wysoko ocenili III sympozjum. Wybrane tematy i zagadnienia będą 
kontynuowane na warsztatach dla nauczycieli w roku akademickim 2018/19.

SPRAWOZDANIE Z III SYMPOZjUM…
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Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Londyn

SprawOzdanie z przebiegu prOjektu 
naukOwO-badawczegO ticaSS, 

realizOwanegO w raMach prOgraMu 
hOrizOn 2020 unii eurOpejSkiej

Polski Uniwersytet na Obczyźnie bierze udział – jako jedyna uczelnia wyższa 
z Wielkiej Brytanii – w projekcie naukowo-badawczym Unii Europejskiej 

pod nazwą TICASS. Ta charakterystyczna nazwa to skrót od Technologies of 
Imaging in Communication, Art and Social Sciences. Projekt jest realizowany 
w ramach unijnego programu Horizon 2020, który dotyczy transgranicznego 
rozwoju badań i innowacji, nie tylko w zjednoczonej Europie.

Cel projektu TICASS to analiza procesu postrzegania i  wykorzystywania 
przez ludzi z różnych stron świata znaków wizualnych we współczesnej prze-
strzeni miejskiej. Jednym z zadań, jakie stoją przed uczestnikami TICASS, jest 
zidentyfikowanie wspólnych cech funkcjonalności znaków wizualnych w róż-
nych kulturach. W tym celu odbywa się swoista wędrówka z północy na połu-
dnie świata, wzdłuż ścieżki łączącej miasta, z których wywodzą się partnerskie 
uczelnie projektu: od Szczecina w Polsce, przez brytyjski Londyn, czeskie Uście 
nad Łabą i włoską Maceratę, po Johannesburg w Republice Południowej Afryki 
(a od 2018 roku Kilifi w Kenii). W ciągu czterech lat trwania projektu badacze 
przemierzą Ziemię z góry na dół, opracowując materiał mogący przyczynić się 



312

do dalszej integracji globalnego społeczeństwa naszej planety w obrębie komu-
nikacji wizualnej.

Technologie wizualne mają znaczący wpływ na repertuar kompetencji naj-
bardziej istotnych dla ludzi. Przynoszą ze sobą nowy język narracji wizualnej 
i  nowy sposób czytania znaków graficznych. W celu rozpoznania i  opisania 
możliwości oraz ograniczeń nieodłącznie związanych z technologiami wizual-
nymi współczesnej ikonosfery postawiono pytania:
1. W jaki sposób ludzie w różnych miastach czytają i poznają wizualne zna-

ki, ikony, kody QR, obrazy diagnostyczne i cyfrową grafikę?
2. Jakie funkcje mają technologie wizualne w różnych miastach, krajach i na 

różnych kontynentach?
W projekcie TICASS badacze zajmują się tą kwestią poprzez współpracę 

Północ-Południe, rysując linię geograficzną z Londynu do Afryki (przez Pol-
skę, Czechy i Włochy).

Wybór partnerów projektu opierał się zarówno na podobieństwach, jak i róż-
nicach, co pozwala uwzględnić różne uwarunkowania społeczne, polityczne, 
historyczne, klimatyczne i kulturowe, poszukując wspólnych wartości ludzkich. 
Badanie różnych obrazów, które są namacalnymi zjawiskami kulturowymi, po-
może rozpoznać ich niematerialny sens, znaczenie i wartość, które będą służyć 
celom edukacyjnym i podniosą poziom świadomości oraz krytycznej percep-
cji wraz ze zrozumieniem specyfiki różnych krajów uczestniczących w projek-

1. Logo TICASS
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cie TICASS. Stąd też projekt ten ma na celu również wzmocnienie współpracy 
międzynarodowej, zdobywanie nowych umiejętności i wspieranie rozwoju ka-
riery w dziedzinie badań i innowacji. Wymiana międzykontynentalna między 
badaczami ma się przyczynić do zwiększenia świadomości na temat funkcjono-
wania ludzi w ikonosferze, która ma znaczący wpływ na społeczeństwo oparte 
na wiedzy, w szczególności w kontekście rozwoju Europy i Afryki.

W dzisiejszych czasach technologie obrazowania są wszechobecne, ponie-
waż jesteśmy zanurzeni w ikonosferze. Żyjemy w otoczeniu obrazów, używamy 
ich do komunikacji (która jest przedmiotem semiotyki, socjologii, teorii komu-
nikacji wizualnej, studiów kultury wizualnej i estetyki ewolucyjnej), używamy 
ich do definiowania naszej tożsamości i opowiadania (co jest analizowane przez 
poststrukturalizm, teorię krytyczną i ewolucyjne podejścia do sztuki i estety-
ki). Używamy ich w procesie diagnozy medycznej i naukowej. Obrazy łączą nas 
z siecią globalnej przestrzeni.

Te obrazy nie są ani ręcznie malowane, ani rysowane – ale generowane po-
przez technologię. Pierwszym obrazem technologicznym był obraz fotograficz-
ny, który obecnie przyjmuje formę cyfrową, a nie analogową. Obrazy fotogra-
ficzne służyły do pokazywania zjawisk, takich jak odległe miejsca, zachowanie 
zwierząt lub ludzi w  szczególnych okolicznościach czy wydarzenia kosmicz-
ne. Teraz nowe obrazy technologiczne pokazują nam nowe możliwości. Dzięki 
postępowi technologicznemu generujemy obrazy ludzkich narządów w ruchu 
(skany PET), obrazy dialogów delfinów głęboko w oceanach (za pomocą sona-
ru) oraz obrazy wewnętrznej struktury rzeczy, np. silników. Wszystkie te obrazy 
wpływają na naszą wiedzę o ludziach i ich świecie, a także o tym, jak postrzega-
my ten świat i nas samych w nim.

Ze społecznego punktu widzenia duże znaczenie ma także kultura i życie co-
dzienne, które pojawiają się w przestrzeni obrazów (lub innymi słowy: w iko-
nosferze). Dlatego powinniśmy zastanowić się nad naszym związkiem z obra-
zami cyfrowymi, z którymi jesteśmy w bezpośrednim kontakcie, które można 
rekonfigurować, przez które i w ramach których pracujemy, utrzymujemy na-
sze relacje społeczne i spędzamy czas. Rozwój technologii cyfrowych związa-
nych z obrazowaniem spowodował uzależnienie człowieka od komunikacji wi-
zualnej. Wizualizacje są obecne w wielu kulturach i często różnie rozumiane 
lub interpretowane. Coraz częściej informacje zwrotne mają formę prezentacji 
wizualnej. W rezultacie znaczenie ich kształtu i lokalizacji, zwłaszcza w kultu-
rze multimedialnej, wzrasta wykładniczo. Zjawisko to doskonale ilustrują bil-
lboardy, graffiti na ścianach, opakowania produktów codziennego użytku, in-

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEgU PROjEKTU TICASS…
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formacje medyczne na  temat chorób, a  na koniec za  pomocą cyfrowej sfery 
ekranu transmitującego dane przez globalną sieć, z  którą komunikujemy się 
na naszych touchpadach. Orientacja w kosmosie jest coraz częściej definiowana 
przez cyfrowe systemy GPS. Efektywność tradycyjnego czytania nie odpowiada 
strukturze Internetu.

Poznanie naszego środowiska wizualnego daje nam także możliwość ekspe-
rymentowania z naszą tożsamością, aby uczyć się zgodnie z własnymi celami 
i  zainteresowaniami w procesie uczestnictwa społecznego. Dlatego w obliczu 
rozprzestrzeniania się obrazów we wszystkich dziedzinach ludzkiego życia mo-
żemy mówić o konieczności edukacji – jak dostosować się i działać w przestrze-
ni wizualnej oraz jak rozwijać i czytać język odzwierciedlający taką kulturę.

Badania fotograficzne w ramach projektu TICASS skupiają się na znakach 
na lotniskach, w pociągach i na stacjach metra, parkingach, w windach, kory-
tarzach (np. uczelni i uniwersytetów, ale także w tunelach) oraz w transporcie 
publicznym (autobusy, tramwaje, taksówki i metro).

Percepcja obrazów w tych przestrzeniach pomoże nam zrozumieć:
 ■ W jaki sposób i o czym poszczególne zdjęcia informują nas?
 ■ Jakie są intencje twórcy znaków na tych zdjęciach?
 ■ Jak wpływają i rządzą naszą mobilnością w mieście?
 ■ Jakie nawyki wywołują u widza?
 ■ W jaki sposób wpływają na nasze postrzeganie świata?
 ■ W jaki sposób możemy je przeżyć estetycznie?
 ■ Jakie są różnice kulturowe między Europą a Afryką w stosunku do ludzi i ob-

razów?
 ■ Czy są jakieś podobieństwa w schematach biologicznych lub wzorcach kultu-

rowych, które tworzą obraz bardziej przyjazny?
Ważne jest upowszechnianie jednoznaczności w  obrazowaniu przestrzeni 

publicznej, co umożliwi jej użytkownikom stworzenie skutecznej komunika-
cji poprzez dialog wewnątrzkulturowy i międzykulturowy w społeczeństwach 
w Europie i Afryce.

Za Williamem J. Th. Mitchellem1 zadajemy następujące pytanie: „Czego chcą 
zdjęcia?” I oferujemy dwie perspektywy:
1. Naukową – jakie informacje przynoszą nam obrazy, jakie informacje znajdu-

ją się na zdjęciach?
2. Artystyczną – jakie doświadczenia wywołują obrazy?

1 W. J. Th. Mitchell, What Do Pictures Want? The Lives and Loves of Images, Chicago, 
2005.
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Posiadając niezbędne kompetencje, jesteśmy w stanie w pełni zrozumieć 
znaczenie obrazu.

Dzięki nowym technologiom obrazowania możliwe staje się tworzenie no-
wych typów obrazów. Te wymagają od nas zmiany naszych kompetencji, 

a mianowicie indywidualnych zdolności w różnych dziedzinach wiedzy, umie-
jętności i postaw. Dlatego zadaniem projektu TICASS jest opracowanie kom-
pleksowego podejścia, uwzględniającego różne publiczne przestrzenie transfe-
ru (mobilność) osób w wizualnym środowisku miejskim.

Ustalone zostały trzy cele:
1. teoretyczny – opracowanie modelu badawczego dotyczącego możliwości 

i ograniczeń stosowania technologii wizualnych we współczesnej ikonosfe-
rze;

2. poznawczy – rozpoznawanie i opisywanie możliwości i ograniczeń w sto-
sowaniu technologii wizualnych we współczesnej ikonosferze, w kontekście 
różnic kulturowych, politycznych i ekonomicznych;

3. praktyczny – propozycja praktycznych rozwiązań wykorzystania technologii 
wizualnych w procesie uczenia się, na podstawie definicji kompetencji w ob-
szarze komunikacji za pomocą wizualnego zapisu informacji.

Podczas podróży między Europą i Afryką zostaną zbadane różne aspekty wi-
zualne w mieście i  jego ikonosferze. Przyjęte zostało w badaniach podej-

ście antropologiczne, mając do  czynienia z  możliwościami i  ograniczeniami 
postrzegania obrazów w przestrzeniach transferu (mobilności) ludzi, w kon-
tekście zróżnicowanych warunków funkcjonowania obrazu w wizualnych śro-
dowiskach miejskich w  Europie i  Afryce. Studiując technologie obrazowania 
istniejące we współczesnej ikonosferze, interpretując ich znaczenie oraz anali-
zując metody nauczania stosowane w edukacji w zakresie sztuki, mediów i pro-
jektowania – w każdym kraju zaangażowanym w projekt – wykorzystana jest 
metodologia antropologii wizualnej, kultura wizualna, socjologia i filozofia od-
nosząca się do czterech filarów wiedzy:
 ■ Wiedza normatywna (normative knowledge) – jakie są oczekiwania wobec 

wykorzystania obrazowania technologicznego we współczesnej ikonosferze?
 ■ Wiedza diagnostyczna (diagnostic knowledge) – jakie są rodzaje technologii 

obrazowania we współczesnej ikonosferze?
 ■ Subiektywna wiedza (subjective knowledge) związana z doświadczeniem – 

jakie doświadczenie mają instytucje edukacyjne w dziedzinie technologii ob-
razowania?
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 ■ Wiedza o nas samych – jakie ulepszenia warto wprowadzić w system edu-
kacyjny dla lepszego wdrażania różnych rodzajów technologii obrazowania? 
(np. Jak instytucja edukacyjna postrzega swoją rolę w poprawie zrozumie-
nia współczesnej ikonosfery i jak postrzega swoją funkcję w rozwoju nowych 
technologii obrazowania?)
Interpretacja obrazu jest z  natury subiektywna. Chcąc zobiektywizować 

wnioski badań, konieczna jest staranna analiza materiału faktograficznego. Ba-
dacze korzystają z propozycji Paula Lestera, koncentrując badania i wyjaśnienia 
badanych zjawisk na następujących obszarach komunikacji wizualnej:
1. perspektywa osobista – odbiorca ma własną opinię na temat obrazu na pod-

stawie jego zrozumienia i  wpływu kulturowego – pedagogiki, psychologii, 
medycyny;

2. perspektywa historyczna – rozumienie obrazu może zależeć od praktycz-
nego wykorzystania technologii uwarunkowanej historycznie: historii, nauk 
politycznych;

3. perspektywa estetyczna – wartości estetyczne i percepcja poprzez sztukę, es-
tetykę filozoficzną;

4. perspektywa kulturową – rozpoznawanie tożsamości obrazu odnoszącego 
się do jego treści, dynamiki i symboliki: socjologia, kultura wizualna;

5. perspektywa etyczna – moralna odpowiedzialność łącząca twórcę, odbiorcę 
i obraz: filozofię.
W samej grupie badaczy występuje wiele wektorów podobieństw, jak i róż-

nic: Polska i Czechy to postkomunistyczne kraje należące do Grupy Wyszeh-
radzkiej; Czechy i Wielka Brytania są krajami głównie protestanckimi, Polska 
i Włochy to z kolei kraje katolickie, wszystkie kraje europejskie należą do wspól-
nego rynku handlu. Pozaeuropejskich partnerów z Afryki dzieli natomiast wie-
le różnic kulturowych (oprócz używania języka angielskiego dla celów komu-
nikacyjnych). Różnice z partnerami europejskimi: jako kraje postkolonialne są 
pod wpływem kultury europejskiej. Dlatego badania podobieństw i różnic mię-
dzy krajami partnerów projektu pozwoli na  lepsze zrozumienie kultury oraz 
rozwijanie umiejętności wizualnych.

W projekcie TICASS biorą udział przedstawiciele:
 ■ Polski – Akademia Sztuki i  Stowarzyszenie Edukacja, Nauka i  Kultura 

w Szczecinie;
 ■ Włoch – Università degli Studi di Macerata;
 ■ Wielkiej Brytanii – The Polish University Abroad in London (Polski Uniwer-

sytet na Obczyźnie);
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 ■ Czech – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem;
 ■ uczelnie afrykańskie – University of the Witswatersrand z  Johannesburga 

(RPA) i Pwani University w Kilifi (Kenia).

Podczas pierwszego etapu badawczego, który w dniach 9 maja – 8 lipca 2017 
roku odbył się w Polsce, naukowcy z PUNO wzięli udział w seminariach 

i warsztatach prowadzonych przez Akademię Sztuki w Szczecinie oraz Stowa-
rzyszenie Edukacji, Nauki i Kultury. Tematem spotkań było m.in.: rozpoznanie 
odmiennych teoretycznych perspektyw partnerów i  transfer wiedzy; łączenie 
sfer edukacyjnych z  przemysłem; rozumienie kulturowych kontekstów inter-

2. Akademia Sztuk w Szczecinie, 9 V 2017 r.; fot. Roman Mazur

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEgU PROjEKTU TICASS…



318

pretacji i percepcji obrazów (poprzez treningi, warsztaty); przygotowanie za-
leceń metodologicznych do wdrożenia „Integralnej teorii wychowania wizual-
nego”.

Wykonano dokumentację zdjęciową przestrzeni miejskiej Szczecina jako 
polskiego przykładu w ramach projektu. Materiał fotograficzny był analizowa-
ny i opisywany narzędziami Laswella2 oraz Lestera3.

Kolejnym narzędziem naukowym była wystawa artystyczna 19 czerwca 2017 
roku, która nie tylko w założeniu ma odpowiadać na pytania o tym, jak ludzie 
w różnych miastach odczytują i postrzegają znaki wizualne, ikony, kody QR, 
obrazy diagnostyczne i grafiki cyfrowej, ale także w jaki sposób technologie wi-
zualne funkcjonują w różnych miastach, w krajach i na różnych kontynentach. 
Pierwsza z wystaw poświęcona była różnicom, druga podobieństwom.

Podkreślając kontekst porównania, możemy zadać pytanie: co widzowie 
będą postrzegać jako bardziej atrakcyjne estetycznie – podobieństwa czy róż-
nice? Te dwa unikatowe stanowiska na obrazach cyfrowych, które użytkownicy 
postrzegają w bezpośrednim kontakcie, są również eksperymentem z tożsamo-
ści narodów – chcemy zobaczyć, jak poszczególne kraje są zróżnicowane lub 
podobne do innych krajów. Ponieważ nigdy człowiek nie patrzy tylko na obiekt, 
ale funkcjonuje w relacji między obrazami. Jeśli interpretacja pobudza percep-
cję, co będzie bardziej atrakcyjne – porzucenie sfery historycznej czy kultu-
ralnej, estetycznej czy etycznej? Wystawa ma za zadanie zmienić dynamiczną 
relację pomiędzy obrazami i widzami, posłuży badaniu percepcji związanych 
z wartościami ludzkimi.

W dniach 22–23 czerwca 2017 roku odbyła się Międzynarodowa Konferen-
cja pt. „Teoretyczne podstawy wizualności w perspektywie międzykulturowej”. 
Naukowcy z  PUNO przedstawili w  jej ramach referat: „Wpływ społeczności 
wielokulturowej na  publiczną przestrzeń Londynu”. Międzynarodowa mobil-
ność ludzi jest jedną z tendencji rozwoju współczesnych społeczeństw. Kontak-
ty kulturowe, do których dochodzi, są następstwem spotkania się jednostek lub 
grup reprezentujących odmienne kultury. Zjawisko zetknięcia się z inną kultu-
rą dotyczy również tych, którzy za miejsce swojego pobytu wybrali Londyn – 
miejsce wyjątkowe w swej wielokulturowości, swoisty tygiel międzykulturowy, 
będący następstwem imperium kolonialnego, którego apogeum miało miejsce 

2 H. Lasswell, The Structure and Function of Communication in Society, w: L. Bryson, 
The Communication of Ideas, New York, 1948.

3 P. M. Lester, Visual Communication. Images with Messages, Boston, 2011.
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w XX wieku. Napływ ludności ze wszystkich kontynentów świata ukształtował 
to wyjątkowe miejsce, pełne wytworów kulturowych społeczności świata.

Rodzi się zatem pytanie, czy ta międzynarodowa społeczność kształtuje i w 
jaki sposób przestrzeń komunikacji publicznej, na ile ma to wpływ na codzien-
ne interakcje społeczne, infrastrukturę miasta, na  budowanie specyficznej, 
„nowej” (zlepek wszystkich) przestrzeni międzykulturowej, a być może próbę 
dominacji jednej kultury nad drugą? Zastosowanie teoretycznych podstaw wi-
zualności z perspektywy międzykulturowej może być nad wyraz ciekawe w tym 
miejscu, areną w eksploracji interesujących nas zagadnień.

Ten artykuł stał się częścią pierwszej książki projektowej TICASS: Teoretycz-
ne podstawy wizualności z perspektywy międzykulturowej. Monografia ta zosta-
nie wydana przez PUNO pod redakcją Michaela Fleminga.

Pierwsza część drugiego etapu badań TICASS odbyła się w marcu i kwiet-
niu 2018 roku w Kilifii (Kenia). Tu także wykonano dokumentację fotogra-

ficzną znaków w przestrzeni publicznej. Jest ona obecnie analizowana wymie-
nionymi wcześniej narzędziami Laswella i Lestera. Wizyty w kilku okolicznych 

3. Wystawa TICASS, Szczecin, 19 VI 2017 r.; fot. Grażyna Czubińska 
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miejscowościach – Mombasa, Mnarani, Mtwapa, Watamu, Malindi uzupełniły 
egzotyczny obraz przestrzeni miejskich w Afryce. Zderzenie dwóch światów – 
europejskich i  afrykańskich stanowi niezwykle ciekawy materiał analityczny. 
Wyniki wszystkich badań zostaną przedstawione w końcowym raporcie w 2020 
roku.

Uczestnicy projektu TICASS wzięli udział w  seminariach poświęconym 
m.in. kulturowemu kontekstowi percepcji i interpretacji obrazów, przeprowa-
dzonym przez prof. Francisa Wokabi z Uniwersytetu w Pwani, zatytułowanego 
„Myślenie wizualne w uczeniu dzieci filozofii”. Odbyły się dyskusje panelowe 
poświęcone stereotypom rasowym w życiu codziennym (prof. Francis Woka-
bi z Pwani University), stereotypom kulturowym (prof. Rosita Deluigi, Univer-
sity of Macerata), stereotypom płci (dr Grażyna Czubińska, PUNO Londyn) 
oraz stereotypom kolonialnym (dr Aleksandra Łukaszewicz-Alcaraz, Akade-
mia Sztuki w Szczecinie).

W ramach wizyty w Kenii badacze odwiedzili także kilka szkół podstawo-
wych, średnich oraz kilka NGOs, rozmawiając o życiu społecznym i edukacji 
w Kenii.

4. Seminarium TICASS na Pwani University, marzec 2018 r.; fot. Roman Mazur
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Druga część etapu badań TICASS w Kenii będzie przeprowadzona w listo-
padzie i grudniu 2018 roku. Odbędą się wówczas badania fokusowe z dziećmi 
i młodzieżą oraz dorosłymi. Zaplanowana jest także kolejna wystawa oraz kon-
ferencja naukowa pt. „Wizualizacja miejska, mobilność, informacja i technolo-
gia obrazów”.

Na kwiecień i maj 2019 roku jest zaplanowana realizacja trzeciej części pro-
jektu TICASS w Londynie, której gospodarzem będzie Polski Uniwersytet 
na Obczyźnie.

5. Badacze TICASS w Kenii, marzec 2018 r.; fot. Lidia Marek
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roman Mazur
Polish University Abroad, London

pOliSh univerSity abrOad 
and lOndOn tech week 2018

On 15th June 2018, for the first time in the whole history of Polish higher ed-
ucation, a Polish university took part in the London Tech Week – one of 

the biggest cycles of new technologies and economy events in the world. This 
year such an opportunity was offered to the Polish University Abroad as a result 
of our long lasting co-operation with other universities in an academic research 
project called TICASS. What is crucial, TICASS is a Polish academic research 
project supported by the European Union. Due to the fact that European Un-
ion is getting focused on social innovations (for better and easier life and work 
in the united Europe), we have started to develop a follow-up project with eco-
nomic connotation. We have got our own Smart City project that we can de-
scribe also as being Polish. It is based on a  solution concerning local public 
transport and should lead us to a new stage of future development of transpor-
tation in the European Union.

Smart City ideas concern i.a. future transportation issues in modern metrop-
olises. London, for instance, tends to reduce the number of non-electric cars to 
zero in most of the places crowded with tourists and locals. It is worth men-
tioning that I myself have been taking part in the consulting process of turn-
ing the Oxford Street, one of the most popular shopping streets in the world, 
into a traffic-free district by the end of 2019 (the west side, from Marble Arch to 
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Oxford Circus, will be traffic-free even earlier – by the end of 2018). Solutions 
like this one will make local public transport more and more important in the 
future. London has about one billion passengers of the local public transport 
a year now. All the European Union, however, has now up to about one billion 
passengers using local public transport a day. These numbers promise a lot of 
socio-economic opportunities.

One of them is our advanced system integrating all local public transport 
operators in the European Union with one simple product, ready for imple-
mentation in any big city in the united Europe. It’s code name is OurEuroTime-
Table. Visual communication in urban space, in our opinion, is a front line of 
the Smart City change in today’s world. We can introduce advanced systems, 
based on autonomous vehicles available on demand, but local public transport 
will stay the most popular solution in our cities for next decades. We will have 
self-driving buses and much greener trams, however, are we ready for more ef-
ficient systems of their implementation? Are we ready for the future mobility of 
Europeans? We don’t have physical borders anymore but we have communica-
tion barriers affecting the efficiency of local public transport. Such a barrier will 

Roman Mazur

Dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz delivering presentation about TICASS; from the 
PUNO collections
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be reduced very significantly thanks to our initiative. We are going to replace all 
low-communicative European Union timetables with an accessible one evolv-
ing out of the Polish University Abroad researchers’ contribution to TICASS. 
Moreover, we are going to do it with the support of an accessible application for 
smartphones to let all people feel at home with local public transportation in 
any city in the European Union.

In such a way we presented TICASS and OurEuroTimeTable during our London 
Tech Week event. People, who came to find out our approach to the visual commu-
nication in urban space and to the Smart City idea, had a chance to meet not only 
me but also Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz. She is the author of TICASS while 
I am responsible for creating OurEuroTimeTable. She delivered a presentation on 
TICASS and I showed the so called pitch deck, which regards OurEuroTimeTa-
ble. With us was also Prof. Tomasz Kaźmierski, who is the Rector of the Polish 
University Abroad. He warmly welcomed all guests and delivered a short intro-
ductory speech about our university. Special thanks were also sent to: Dr Grażyna 
Czubińska, Adriana Górka MA, Urszula Walczak MA and Ilona Mościcka MA for 
their participation in the London Tech Week event carried out by all of us.

PUNO AND LONDON TECh WEEK 2018

Roman Mazur MBA delivering pitch deck about OurEuroTimeTable; from the PUNO col-
lections




