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Od redakcji

Mamy zaszczyt i przyjemność poddać Szanownym Czytelnikom ku reflek-
sji siódmy numer trzeciej serii „Zeszytów Naukowych PUNO”. Jest szcze-

gólny, bowiem obchodzimy 80-lecie powstania naszego najmniejszego Uniwer-
sytetu na obczyźnie, jedynego, niepodległościowego uniwersytetu działającego 
poza Polską. Za dofinansowanie uprzejmie dziękujemy Ministerstwu Spraw Za-
granicznych RP oraz Polonia Aid Foundation Trust z Londynu.

Tradycyjnie już Redakcja składa najserdeczniejsze podziękowania za rze-
czowe, rzetelne, krytyczne i dokonane bezpłatnie zrecenzowanie całego tomu 
dr hab. Ewie Lidii Danowskiej z Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. 
Dziękujemy także dr hab. Izie Krasińskiej z Instytutu Dziennikarstwa i Infor-
macji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach za systematyczne wpro-
wadzanie i uzupełnianie do bazy danych, jaką jest POL-index, bibliografii ar-
tykułów opublikowanych w „Zeszytach Naukowych PUNO” od pierwszego 
numeru, dzięki czemu nasze teksty funkcjonują, są widoczne i wykorzystywane 
w obiegu naukowym.

Poszerzyliśmy także zasięg dostępności zawartości naszych numerów ZN 
PUNO – zawarliśmy bowiem pięcioletnią umowę z Biblioteką Nauki prowadzo-
ną przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Kom-
puterowego na Uniwersytecie Warszawskim. To platforma polskich czasopism 
naukowych w otwartym dostępie. Artykuły umieszczone na tej platformie są 
bardzo dobrze widoczne w wyszukiwarkach internetowych, co pozwala szero-
kiemu gronu czytelników z całego świata dotrzeć do publikacji, zapoznać się 
z nimi i  je zacytować. Udostępnione tam są wydawnictwa ze wszystkich ob-
szarów wiedzy, podzielone na rozwijane w ścisłej współpracy z bazami biblio-
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graficznymi kolekcje: AGRO (nauki przyrodnicze, weterynaryjne, rolnicze i le-
śne), BazTech (nauki techniczne), CEJSH (nauki humanistyczne i społeczne), 
DML-PL (nauki matematyczne) oraz PSJD (nauki fizyczne, chemiczne, me-
dyczne, farmaceutyczne, o zdrowiu i kulturze fizycznej). Na platformę CEJSH 
materiały w ten nowy obieg naukowy społecznie wprowadził dr Piotr Sławiń-
ski z Archiwum Państwowego w Kielcach Oddział w Sandomierzu, za co nisko 
się kłaniamy.

Ten szczególny czas jest okresem świętowania setnej rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości, co przez Uczelnię w ciągu roku zostało uczczo-
ne 18 wykładami na Kursie Kultury Polskiej i Uniwersytecie Trzeciego Wieku 
oraz międzynarodowymi konferencjami naukowymi. Udostępniamy Państwu 
dwa wykłady o tematyce niepodległościowej, jakie były wygłoszone na PUNO, 
oraz programy odbytych w Londynie spotkań naukowych: 100 lat Niepodle-
głej Nauki Polskiej na emigracji w Wielkiej Brytanii, 13 października 2018 ro-
ku oraz Polacy tworzący nowoczesną Wielką Brytanię – wkład polskich in-
żynierów w  rozwój brytyjskiej myśli technicznej na przestrzeni ostatniego 
stulecia, IX Międzynarodowa Konferencja Kwietniowa PUNO w  Londynie, 
13 kwietnia 2019 roku. Podajemy również program międzynarodowej konfe-
rencji naukowej, zorganizowanej 6 lutego 2019 roku w Sali Teatralnej POSK 
wspólnie z Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, poświęco-
nej życiu i twórczości Kazimierza Wierzyńskiego (1894–1969) w 50. rocznicę 
śmierci Poety.

Różnorodność pomieszczonego w tomie materiału jest świadectwem budo-
wania nauki polskiej w rozmaitych kontekstach i dyscyplinach. Tom rozpoczy-
na blok artykułów. Polecamy szczególnie dwugłos o pomnikach smoleńskich, 
powstałych w Warszawie: prof. Haliny Taborskiej oraz artysty sztuk wizualnych 
i kulturoznawcy prof. Jana S. Wojciechowskiego. Przypadająca jesienią 2019 ro-
ku 16. rocznica śmierci dziennikarki i pisarki Stefanii Kossowskiej dla prof. Jo-
lanty Chwastyk-Kowalczyk była okazją do przypomnienia jej działalności na 
polu polskiej kultury na emigracji. Marcin B. Jurczyk i Aleksandra Jędryszek-
-Geisler pochylili się nad Orzecznictwem kary śmierci jako elemencie polityki 
karnej w wybranych państwach świata na przełomie XIX i XX wieku. Wojciech 
Klas napisał szkic biograficzny o rektorze PUNO w latach 50. XX wieku, eko-
nomiście, profesorze Tadeuszu Brzeskim. Geopoetykę regionu walijskiego na 
przykładzie współczesnych realizacjach folkloru przedstawiła dr Justyna Gorz-
kiewicz.
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Na kolejną część składają się dwa wykłady niepodległościowe: dr Teresy Fol-
gi-Naidoo, która przeanalizowała międzynarodową aktywność społeczną pol-
skiej emigracji w Wielkiej Brytanii, i Damiana Lawera, ukazującego Olimpijczy-
ków w służbie niepodległości, oraz dziewięć wystąpień konferencyjnych, dzięki 
którym Czytelnicy mogą zapoznać się z  sylwetkami Polaków-uczonych, któ-
rzy prowadzili badania w różnych dyscyplinach naukowych na obczyźnie. Są to 
opracowania: Grażyny Czubińskiej, która dokonała prezentacji PUNO – insty-
tucji będącej gospodarzem konferencji, Andrzeja Fórmaniaka, Paula Lasoka, 
Ewy Lewandowskiej-Tarasiuk, Mirosława Matyi, Karola Sikory, Żanety Steffek, 
Niny Taylor-Terleckiej i Jana Znajdka.

Wyjątkowo rozbudowany mamy tym razem dział recenzji. Chcieliśmy jed-
nak pokazać, że peregrynacje naukowe uczonych związanych z PUNO są nie-
bagatelne i przynoszą wymierne efekty. W 2018 roku ukazały się cztery autor-
skie publikacje zwarte, a do połowy 2019 aż pięć. Zachęcamy do lektury!

jolanta chwastyk-kowalczyk
redaktor naczelna
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pOmniki SmOleńSkie w warSzawie 
– lOkalizacje, dzieła, kOntrOwerSje

wprOwadzenie

Wkrótce po katastrofie smoleńskiej, największej tragedii narodowej III 
Rzeczypospolitej, rozpoczęły się debaty nad umiejscowieniem i  for-

mą pomników, jakie powinny powstać w celu upamiętnienia ofiar. Dotyczyły 
one dwóch określonych lokalizacji: w miejscu katastrofy na lotnisku Siewiernyj 
pod Smoleńskiem i  w kwaterze smoleńskiej na cmentarzu Powązek Wojsko-
wych w Warszawie, a  także wyboru prominentnej, otwartej przestrzeni miej-
skiej w stolicy, jaką należałoby dla monumentu przeznaczyć.

Debaty i kontrowersje stanowią stały komponent w procesie powstawania 
pomników, a obok wątków dotyczących postaci i wydarzeń czy wyboru lokali-
zacji dotyczą też tworzywa oraz formy artystycznej, mogącej zadowolić patro-
nów i odbiorców. Zgodnie ze społecznymi oczekiwaniami, w Polsce tworzywo 
powinno być szlachetne i trwałe – a więc marmur, brąz, granit, a jeśli żelbeton, 
to licowany kamieniem. Semantyczny przekaz (napisy, znaki ikoniczne) ma być 
jasny, jednoznaczny, podniosły, a  symbolika przejrzysta – oparta w  znacznej 
mierze na tradycyjnych emblematach – krzyż i godło państwowe, flaga, kotwi-
ce Polski Walczącej, którym mogą towarzyszyć różne elementy realistycznego 
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przekazu, takie jak: tory kolejowe dla wygnańców, więzienne kraty, kajdany, 
rozrywane łańcuchy.

Za przykład mogą tu posłużyć trzy monumenty, jakie powstały w Warsza-
wie po roku 1990. Pierwszy z nich, autorstwa Macieja Szańkowskiego i Sławo-
mira Korzeniowskiego, odsłonięty w 1993 roku w Dolinie Służewieckiej, jest 
dedykowany Męczennikom Terroru Komunistycznego 1944–19561. Składa się 
z ośmiometrowego krzyża oraz głazów rozmieszczonych na planie elipsoidalne-
go kręgu wraz z fragmentem rozerwanej kraty z brązu – symbolu zniewolenia, 
ale także odzyskanej wolności. W głazie pełniącym funkcję ołtarza wmurowa-
no urnę z prochami, a w znajdujący się za nim niski mur zostały wkomponowa-
ne łuski od pocisków z nazwami ponad 400 miejsc kaźni z całej Polski. Pomnik 
znajduje się w  miejscu, gdzie we wczesnych latach powojennych Urząd Bez-
pieczeństwa grzebał ofiary mordów politycznych dokonywanych w więzieniu – 
Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów przy ul. Rakowieckiej. Towarzyszy mu 
poruszający tekst anonimowego więźnia Mokotowa:

„Przechodniu pochyl czoło wstrzymaj krok na chwilę. Tu każda grudka zie-
mi krwią nasiąkłą broczy. To jest Służewiec to nasze Termopile. Tu leżą ci co 
chcieli bój do końca toczyć. Nie odprowadzał nas tu kondukt pogrzebowy. Nikt 
nie miał honorowej salwy ani wieńca. W mokotowskim więzieniu krótki strzał 
w tył głowy. A potem mały kucyk wiózł nas do Służewca. Z  jej imieniem na 
ustach zwyciężyć lub zginąć. Szliśmy w oddziałach „Wilka” i murach Starówki. 
Pod Narwik, pod Tobruk, pod Monte Cassino. By w tym piasku kres znaleźć 
żołnierskiej wędrówki”.

17 września 1995 roku u zbiegu ulic Muranowskiej i gen. Władysława An-
dersa odsłonięto pomnik Poległym i Pomordowanym na Wschodzie, au-

torstwa Maksymiliana Biskupskiego. Ma wysokość około 7 metrów, przedstawia 
sowiecki wagon deportacyjny, stojący na torze z 41 podkładami kolejowymi, na 
których są wypisane nazwy miejsc polskiego męczeństwa na Wschodzie, a tak-
że nazwy pól bitewnych z września 1939, znajdujących się we wschodniej Pol-
sce. Ostatni podkład jest pusty, symbolizuje nieznane miejsca cierpień. Wśród 
spiętrzonych w wagonie krzyży – łacińskich i prawosławnych – znajduje się też 

1 Pomysłodawcą budowy pomnika był ks. Józef Maj. Fundatorzy: parafia św. Katarzy-
ny, Społeczno-Kościelny Komitet Uczczenia Ofiar Terroru Władzy z lat 1944−1956, 
Urząd m.st. Warszawy oraz Wojsko Polskie. Konkurs na projekt pomnika rozstrzy-
gnięto w 1991, został odsłonięty 26 września 1993 r.
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żydowska macewa i nagrobek muzułmański. Pomnikiem tym, wybudowanym 
w celu uczczenia Polaków poległych i pomordowanych na Wschodzie, wywie-
zionych do łagrów na Syberii, zgładzonych w Katyniu, opiekują się członkowie 
Federacji Rodzin Katyńskich i organizacji kombatanckich.

W nowym stuleciu, 30 września 2001 roku, został odsłonięty pomnik Ku Czci 
Pomordowanych w  Praskich Więzieniach 1944–1956, znajdujący się przy ul. 
Namysłowskiej 6, z tablicą informującą: TEREN WIĘZIENIA KARNO-ŚLED-
CZEGO NR III / WARSZAWA-PRAGA / W LATACH 1944–1956 MIEJSCE 
TORTUR I STRACEŃ / ŻOŁNIERZY POLSKICH / PODZIEMNYCH ORGA-
NIZACJI / NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH / MIEJSCE ZBRODNI NKWD I UB.

Zaprojektowali go rzeźbiarz Dariusz Kowalski i architekt Sławomir Korze-
niowski. Pomiędzy potężnymi pylonami z granitu o wysokości 7,5 metra postać 
pochwyconego więźnia wykonana z brązu, ponad dwuipółmetrowej wysokości, 
z kajdanami na rękach, rozrywa żelazne kraty i odpycha ciężkie, przytłaczające 
mury kaźni. Dedykacyjny napis głosi: W HOŁDZIE MĘCZENNIKOM / NA-
RODOWEJ SPRAWY / LAT 1944–1956 / BY PAMIĘĆ O NICH WIECZNIE 
ŻYŁA / INSPIROWAŁA DO WIECZNEJ SŁUŻBY OJCZYŹNIE2.

Kształt pomników warunkują w znacznej mierze zalecenia fundatorów i pa-
tronów, ideologiczne i polityczne dyrektywy grup rządzących, a także potrzeby 
i upodobania odbiorców. Zbiorowy adresat dzieł współczesnej sztuki publicz-
nej ma zazwyczaj bardzo zróżnicowany profil intelektualny i ekonomiczny, nie-
jednokrotnie skonfliktowane wierzenia, ideologie i obyczaje. Różne są również 
preferencje estetyczne – jedni chcą sztuki tradycyjnej, inni oczekują artystycz-
nego nowatorstwa. Dla zleceniodawców, fundatorów i twórców dzieło może też 
stanowić oręż w walce politycznej, pełnić funkcję propagandową, konsolidować 
lub hamować pożądane procesy przemian społecznych, może łączyć lub dzielić 
społeczności, a także narody.

Projekty i pomniki smoleńskie powstają w czasie, gdy w suwerennej Rze-
czypospolitej toczy się proces usuwania pomników niechcianych, związanych 
z  minioną władzą, i  stawiania nowych – dedykowanych ludziom i  wydarze-
niom, o których w systemie politycznym PRL-u nie wolno było mówić, a tym 
bardziej je upamiętniać. Wspomnianym powyżej monumentom warszawskim, 
upamiętniającym ofiary komunistycznych rządów i historyczne zbrodnie po-
pełnione na polskim narodzie towarzyszą dzieła poświęcone bitwom i  siłom 

2 Strona internetowa: Varsisava.pl/pomnik_ku_czci_pomordowanych_w_praskich_wie-
zieniach, dostęp 8 X 2017.
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zbrojnym na Zachodzie, a także postaciom ważnym dla dominujących ugrupo-
wań politycznych. W taką pomnikową scenerię wpisać się mają trwale pomni-
ki smoleńskie.

kOnkurS na pOmnik – lOtniSkO Siewiernyj

Konkurs na pomnik katastrofy smoleńskiej przy lotnisku Siewiernyj był  
 wspólną inicjatywą polską oraz rosyjską, jaka pojawiła się w związku z ob-

chodami pierwszej rocznicy katastrofy. Konkurs ogłosili wówczas prezydenci: 
Polski – Bronisław Komorowski i Rosji – Dmitrij Miedwiediew. Jego organi-
zację powierzono ważnej polskiej instytucji sztuki – Centrum Rzeźby Polskiej 
w  Orońsku, a  na czele Sądu Konkursowego stanął powołany przez ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Adam Myjak, wybitny rzeźbiarz i wie-
loletni rektor warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Mówił o pracach jury, 
któremu przewodniczył:

Mieliśmy świadomość, że konkurs na „Pomnik Smoleński” to ogromne i histo-
ryczne wyzwanie. Tragedia, jaka zdarzyła się, dotyczy nas wszystkich. Cały na-
ród nie może otrząsnąć się z tej traumy do dziś. Rola, jaka przypadła międzyna-
rodowemu Sądowi Konkursowemu, była szczególna. W poszukiwaniu projektu, 
który byłby gwarantem stworzenia dzieła artystycznego, ukazującego dramat, 
jaki się wydarzył 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku, w obliczu nagromadzo-
nych skrajnych emocji, byliśmy pod ogromną presją odpowiedzialności. Czując 
na sobie tę ogromną odpowiedzialność, kierowaliśmy się przede wszystkim kryte-
riami artystycznym3.

Sekretarz Sądu Konkursowego Mariusz Knorowski przypominał o odmien-
ności praw rządzących pomnikową twórczością:

Pomniki już w fazie projektowej ogniskują zbyt wiele oczekiwań. Ich miarą jest 
także często domaganie się zastosowania skomplikowanej struktury narracyjnej 
eksploatującej obszerny i zarazem opatrzony – repertuar personifikacji, symbo-
li i emblematów wyciąganych okazjonalnie z historycznego lamusa. Zazwyczaj 
bywa tak, że nie może być ona przedstawiona dosłownie w sposób satysfakcjonu-
jący wszystkich zainteresowanych, gdyż idea pomnika rządzi się odmiennymi 

3 A. Myjak, „Warszawa 07.05.2012”, Album „Pomnik Smoleński”, Wystawa dokumen-
tująca „międzynarodowy konkurs na: Opracowanie koncepcji pomnika upamiętnia-
jącego ofiary katastrofy lotniczej, która miała miejsce pod Smoleńskiem 10 kwietnia 
2010 r.”, Orońsko, 2012, s. 8.
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prawami niż beletrystyka lub publicystyka, szczególnie wówczas, gdy obejmu-
je on sferę martyrologii, patriotyzmu czy sacrum4.

Broniąc racji artystycznych pomników, Knorowski dodał, że dzieło powin-
no mieć w sobie ponadczasową powagę i wzniosłość, nie ulegać obowiązują-
cym konwencjom stylistycznym i nie schlebiać populistycznym gustom. Kon-
kurs rozstrzygnięto 30 marca 2012 roku. Sąd Konkursowy po długich debatach 
wytypował zwycięski projekt o znacznych walorach artystycznych, jednak pro-
jekt ten nie został zrealizowany5, ponieważ strona polska nie uzyskała zgody na 
budowę. W miejscu katastrofy stoi krzyż i głaz z napisami w języku rosyjskim 
i polskim6.

i. pOmnik Ofiar kataStrOfy SmOleńSkiej 
na cmentarzu wOjSkOwym na pOwązkacH

Skrajne emocje i presja odpowiedzialności towarzyszyły również konkursom, 
a także procesom realizacji dwóch pomników, które w drugiej dekadzie no-

wego stulecia powstały w Warszawie. Pierwszy konkurs warszawski, ogłoszony 
wkrótce po katastrofie, miał zapewnić wyłonienie projektu dla pomnika ofiar 
katastrofy smoleńskiej na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Organizato-
rem konkursu zamkniętego było Biuro Architektury i Planowania Przestrzen-
nego Urzędu m.st. Warszawy (BAiPP), a do udziału w nim zaproszono czworo 
artystów: Dariusza Kowalskiego, Marka Moderaua, Andrzeja Sołygę i Antoni-

4 M. Knorowski, „Summa monumenta”, Album „Pomnik Smoleński”…, s. 11.
5 Fotografia makiety projektu „Pomnika smoleńskiego” – I  nagrody konkursu (An-

drzej Sołyga, Dariusz Śmiechowski, Dariusz Komorek), w: J. S. Wojciechowski, Wła-
dze widzenia. Postświecka kultura wizualna, Kraków, 2015 s. 172. W rozdziale Locus 
theologicus rzeźby tejże książki, w podrozdziale zatytułowanym Co mówią projekty 
pomników katastrofy smoleńskiej?, znajdują się fotografie innych, wyróżnionych 
projektów oraz dyskusja historyków sztuki, kulturoznawców i teologów na temat re-
zultatów całego konkursu. Autor książki dokonuje interpretacji projektów konkur-
sowych w proponowanych przez siebie kategoriach antropologii kultury wizualnej: 
Pierwsze pytanie badawcze, jakie zostało postawione podczas analizy tych projektów, 
można sformułować następująco: w jaki sposób projektanci próbują z pomocą wizual-
nej formy „opatrzeć” ranę spowodowaną przez tragiczną śmierć liderów państwa, tam-
że, s. 166–170.

6 Strona internetowa: Dzieje.pl/aktualnosci/w-smolensku-wciaz-stoi-krzyz-i-kamien-
trwa-spor-o-pomnik fakt.pl/wydarzenia/polityka/miejsce-katastrofy-smolenskiej-dzis-
-5-lat-pozniej/hbkr8z4, dostęp 10 XII 2018.
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nę Wysocką-Jończyk. Wszyscy oni mieli doświadczenie w projektowaniu mo-
numentalnych dzieł kommemoratywnych, zawierających elementy rzeźbiar-
skie i architektoniczne, osadzonych w rozmaitych kontekstach urbanistycznych 
i  krajobrazowych. W  tym przypadku kontekst tworzyła kwatera cmentarna 
i związana z tym potrzeba połączenia pomnika z 28 grobami ofiar katastrofy 
oraz urnami z prochami 12 spopielonych ciał.

Na kształt pomników w fazie ich projektowania istotny wpływ mają wymo-
gi międzynarodowych lub krajowych konkursów i zalecenia zespołów ocenia-
jących. Zaproszeni do warszawskiego konkursu twórcy otrzymali szczegółowe, 
dziewięciopunktowe „Wytyczne do projektowania miejsca pamięci”7 z datą pod 
dokumentem 26 kwietnia 2010 roku. Termin złożenia projektów (dwóch plansz 
i makiety) upływał z dniem 17 maja. Na wykonanie całej kwatery smoleńskiej 
przeznaczono trzy miesiące. Wykonawcą było Miejskie Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych w Warszawie. Koszt inwestycji wyniósł około 2 mln zł.

Wskazanym miejscem usytuowania była kwatera K-II na Cmentarzu Woj-
skowym na Powązkach; przedmiot pracy określony został jako: Koncepcja ar-
chitektoniczno-rzeźbiarska miejsca pamięci ofiar katastrofy lotniczej w Smoleń-
sku, na które składają się groby pochowanych ofiar oraz obiekt Upamiętniający 
(pkt 1); Upamiętnienie ma dotyczyć wszystkich ofiar katastrofy, nie tylko pocho-
wanych w  tej kwaterze. Przy upamiętnieniu zlokalizowany będzie grób „bezi-
mienny”, w  którym złożone zostaną szczątki ofiar niezidentyfikowane (pkt 4). 
Postulowano także ujednoliconą formę powstających w kwaterze nagrobków, 
z małym zakresem indywidualizowania oraz użycie trwałych materiałów, od-
pornych na wandalizm i łatwych w utrzymaniu.

Doradcą w procesie powstawania pomnika została Rada Ochrony Pamię-
ci Walk i Męczeństwa i jej nowo mianowany sekretarz Andrzej Krzysztof Ku-
nert8, jego poprzednikiem był Andrzej Przewoźnik, polski historyk, sekretarz 

7 „Wytyczne” sporządził arch. Tomasz Gamdzyk, naczelnik Wydziału Estetyki Prze-
strzeni Publicznej BAiPP.

8 W listopadzie 2010 r. fakt nieumieszczenia na pomniku symboli religijnych i pań-
stwowych stał się jedną z podstaw wniosku Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pa-
mięci Walk i  Męczeństwa w  Krakowie, skierowanego do ministra kultury i  dzie-
dzictwa narodowego o pilne odwołanie Andrzeja Krzysztofa Kunerta ze stanowiska 
sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Kunert urząd utrzymał, ale 
utracił go 1 sierpnia 2016 r., kiedy Rada została zlikwidowana, a  jej kompetencje 
przejęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Pamięci Na-
rodowej; strona internetowa: Pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_ofiar_katastrofy_smo-
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generalny Rady w latach 1992–2010, który zginął w katastrofie i został pocho-
wany w kwaterze smoleńskiej. Prace nad rozstrzygnięciem konkursu toczyły się 
w szybkim tempie. Oceny projektów dokonali 19 maja 2010 roku eksperci-do-
radcy zaproszeni przez dyrektora BAiPP9, szczegółowe sprawozdanie z ich ob-
rad i podjętych decyzji sporządził arch. Tomasz Gamdzyk, naczelnik Wydziału 
Estetyki Przestrzeni Publicznej BAiPP10.

Prace oceniano jako anonimowe, opatrując je numerami […] bez powiadamia-
nia ekspertów, kto jest autorem każdej z prac. Prace składały się z plansz, modelu 
w skali 1:20, detali w skali 1:10 oraz albumu z opisem, kosztorysem i reproduk-
cjami plansz. Dyskusja nad pracami składała się z dwóch części: omówienia za-
sadniczych idei projektowych każdej z koncepcji oraz oceny przedstawionych roz-
wiązań11.

Najwyższą punktację ekspertów uzyskała praca nr 2. W jej „Odczytaniu” za 
główny motyw upamiętnienia uznano

blok kamienia, złamany na dwie części i zapadający się w ziemię. […] Przy 
patrzeniu wzdłuż, strzaskane bryły mogą kojarzyć się z  rozbitym statkiem po-
wietrznym na pasie do lądowania. […] Jedna z brył nadwiesza się nad mogiłą, 
w której pochowane są spopielone szczątki wielu ofiar katastrofy, w symboliczny 
sposób ją przygniatając. Na ścianach bryły, które powstały w wyniku przełama-
nia umieszczono wypukłe litery napisu informujące o upamiętnieniu oraz wklęsłe 
z listą wszystkich ofiar12.

W „Opinii Zespołu Ekspertów” chwalono projekt za bardzo dobre rozmiesz-
czenie napisów z inskrypcją dedykacyjną oraz listą ofiar, a także za odpowied-
nie usytuowanie mogiły ze szczątkami. 14 czerwca 2010 roku minister Michał 

le%C5%84skiej_na_Cmentarzu_Wojskowym_na_Pow%C4%85zkach_w_Warsza-
wie, dostęp 12 XII 2018.

9 Byli to: art. plast. dr Jacek Kucaba (prezes ZPAP), prof. art. plast. Jan Kucz, arch. Ma-
rek Mikos, p.o. dyr. BAiPP Urzędu m.st. Warszawy, prof. dr hab. arch. Konrad Kucza-
-Kuczyński, Adam Siwek, Naczelnik Wydziału Krajowego Rady OPWiM oraz arch. 
Tomasz Gamdzyk, naczelnik Wydziały Estetyki Przestrzeni Publicznej BAiPP.

10 Obok „Wytycznych” arch. T. Gamdzyk przedstawił też „Odczytanie złożonych prac 
przez Zespół Oceniający”, „Opinię Zespołu Ekspertów na temat poszczególnych 
prac” i „Rekomendację Zespołu”.

11 Informacje dotyczące konkursu otrzymane od Tomasza Gamdzyka.
12 Tamże.
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Boni13 zaakceptował rekomendację Zespołu Ekspertów – zwycięska praca Mar-
ka Moderaua (nr 2) została skierowana do dalszego opracowania. Na wykona-
nie całej kwatery smoleńskiej przeznaczono trzy miesiące. Budowa pomnika 
rozpoczęła się w sierpniu i została zakończona w końcu października. Odsło-
nięcie nastąpiło 10 listopada 2010 roku. Problemem artysty i wykonawców był 
pośpiech zarówno w opracowaniu projektu, jak i krótki czas wyznaczony do je-
go realizacji. Wedle jego twórcy, Marka Moderaua:

Tragicznie mała ilość czasu zmuszała do błyskawicznego opracowania kilku 
pomysłów i odrzucenia zbyt dosłownych lub mało czytelnych. Wybrany projekt 
obiektu, jego koncepcję wykonywałem, modelując bryły w komputerze w prostym 
programie 3D Amapi 6.1 (który już jest niedostępny).

Na gotowym projekcie przestrzennym pracowaliśmy z  architektem Piotrem 
Klecanem i jego zespołem nad detalami i planszami konkursowymi14.

Podobne odczucia pośpiechu i  narastających emocji odnotował również 
Piotr Klecan:

Projekt powstawał w błyskawicznym tempie, pod presją czasu i przy ogrom-
nym ładunku emocji związanych z katastrofą. Z całą pewnością było to zadanie 
projektowe niedające się porównać z żadnym innym w mojej karierze zawodo-
wej. […]

Współpraca z artystą rzeźbiarzem jest dla architekta doświadczeniem odmien-
nym od codziennej praktyki. Przy projektach rzeźbiarskich architekt, przyzwy-
czajony do roli dyrygenta zespołu, pełni rolę „usługową”. Architekt ma w takim 
przypadku wspierać artystę swoją wiedzą techniczną i pomagać mu w aranża-
cji przestrzeni wokół pomnika. Konfrontacja wstępnych pomysłów z techniczny-
mi możliwościami ich realizacji w konkretnym terenie stanowi każdorazowe wy-
zwanie15.

Komentując dalszy przebieg prac, Marek Moderau napisał:

Niestety Miasto nie przewidziało możliwości wykonania projektu realizacyj-
nego przez autora koncepcji, ale i tak mając na uwadze wynik końcowy, przeka-

13 Michał Boni, wówczas minister-członek Komitetu Stałego Rady Ministrów, 1 kwiet-
nia 2010 r. został członkiem Międzyresortowego Zespołu do spraw koordynacji dzia-
łań podejmowanych w związku z katastrofą smoleńską, powołanego przez premiera 
Donalda Tuska.

14 Mail M. Moderaua do H. Taborskiej, 18 II 2019.
15 Mail P. Klecana do H. Taborskiej, 14 III 2019. 
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załem autorom projektu budowlanego komputerowe modele 3D i pomnika i na-
grobków. Poza tym wg mnie pomnik jest dwuelementowy – to element centralny 
i nagrobki.

Z nagrobkami był największy problem: jak przekonać rodziny ofiar katastro-
fy, którzy mieli zostać pochowani na Powązkach przy pomniku, by zaakcepto-
wali jednorodny wzór nagrobka? Spotkań z  rodzinami było kilka; jedni chcie-
li zielony kamień, inni w ogóle odmówili współpracy przy projekcie (np. wdowa 
po Panu Gosiewskim). Najważniejszym i  skutecznym argumentem okazało się 
stwierdzenie, że jeśli będzie to jednorodny system, to zarząd cmentarza nie będzie 
w „kwaterze smoleńskiej” dokonywać późniejszych pochówków osób niezwiąza-
nych z tragedią smoleńską. Tak powstało kilka wersji nagrobka, ale usystematy-
zowanych16.

Ostatecznie ujednolicone nagrobki zostały wykonane z czarnego kamienia, 
z wyjątkiem czterech dla załogi samolotu, wykonanych z białego granitu „whi-
te imperial”17.

Lokalizacja

Lokalizacja pomnika, bardzo w  tym przypadku ważna, nie spotykała się  
   z ostrym oporem, po części dlatego, że pomniki i rzeźby nagrobne, nie-

które z nich o charakterze patriotycznym, mają już swoją długą i fascynującą 
historię na Starych Powązkach18, otwartych w 1792 roku, a także na Wojsko-
wych Powązkach, założonych w 191219. Lokalizacja monumentu smoleńskie-

16 Mail M. Moderaua do H. Taborskiej, 18 II 2019.
17 Nagrobki wykonały dwie firmy: Abikam Wiesława Wilczyńskiego i Granity Skwara. 

Ich realizację nadzorował artysta.
18 Cmentarz Powązkowski poświęcono i otwarto w maju 1792 r. Jego teren i nagrobki, 

uznane za skarbnicę narodową rzeźby i małej architektury, objęte są ścisłą ochroną 
konserwatorską. Pochowano tutaj około miliona osób, wśród nich znajduje się wie-
lu znanych i zasłużonych osób, w tym żołnierze powstań narodowych od insurekcji 
kościuszkowskiej do powstania warszawskiego, działacze niepodległościowi, wybitni 
pisarze, poeci, uczeni, artyści, myśliciele, lekarze, prawnicy, duchowni; strona inter-
netowa: Pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_Pow%C4%85zkowski, dostęp 7 X 2018.

19 Cmentarz Wojskowy na Powązkach, tzw. Powązki Wojskowe, został założony w 1912 
jako cmentarz prawosławny przeznaczony dla żołnierzy rosyjskich. Po wybuchu I woj-
ny światowej miejsce spoczynku znaleźli tu nie tylko Rosjanie, ale również żołnierze 
niemieccy, węgierscy, chorwaccy, czescy, słowaccy oraz polscy […], uczestnicy powstań: 
listopadowego, styczniowego, wielkopolskiego, powstań śląskich, bohaterowie wojny 
polsko-bolszewickiej i walk o granice RP, ofiary przewrotu majowego, a także żołnierze 
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go była wprawdzie kwestionowana, ale zastrzeżenia budziła przede wszystkim 
jego „niewłaściwa” forma, a także niechęć czy wątpliwości wobec decydentów 
i sponsorów. Część rodzin ofiar katastrofy uważała, że pomnik jest w tym miej-
scu niepotrzebny, a cały projekt nie był konsultowany z rodzinami zmarłych. 
Padały też zarzuty natury politycznej, że jest to pomnik władz, a nie ofiar kata-
strofy20.

Pomnik

Walory artystyczne i kommemoratywne pomników są bardzo różnie oce-
niane, co jest regułą raczej niż wyjątkiem w odbiorze sztuki publicznej. 

Dla części odbiorców dzieła powązkowskiego potężna, przełamana bryła wbi-
jająca się w ziemię nie stanowi wystarczającego sygnału wizualnego do kojarze-
nia pomnika z katastrofalnym rozbiciem samolotu Tu-154. Zgeometryzowana 
forma – dwa prostopadłościany wykonane z żelbetonu, pokrytego jasną, grani-
tową okładziną i ich „minimalistyczna” estetyka mogą być obce gustom odbior-
ców tradycyjnych dzieł nagrobnych. Krytykowano również brak na pomniku 
krzyża i godła państwowego (il. 1–6).

Na korzyść dzieła w opiniach pozyskanych przez autorkę zapisywano to, że 
będąc pomnikiem cmentarnym, wypełnia przypisaną mu rolę – widoczny z du-
żej odległości, kieruje ku kwaterze osoby, które jej poszukują lub ją odwiedzają; 
podaje istotne informacje: daty i okoliczności śmierci ofiar, nie zawiera okre-
śleń czy komentarzy mogących stanowi bezpośrednie źródło politycznych za-
drażnień; włącza do monumentu i bierze pod swoją opiekę prochy ofiar, któ-
re spoczęły tu po zakończeniu indywidualnych pogrzebów. Spoczywająca nad 
urnami czarna, naziemna płyta zawiera, podobne jak bryła pomnikowa, zwię-
złe, godne inskrypcje. Pytani o brak znaku krzyża niektórzy z rozmówców uwa-
żali, że monument jest częścią rozwiązania całej cmentarnej kwatery smoleń-
skiej, na której znajduje się szereg białych krzyży nagrobnych kompensujących 

polegli we wrześniu 1939. […] W latach 1945–1947 na cmentarz przenoszono ekshu-
mowane ciała powstańców i osób cywilnych pogrzebanych na terenie miasta w czasie 
powstania warszawskiego. W zajmujących zwarty obszar kwaterach pochowano pole-
głych w  powstaniu żołnierzy Armii Krajowej; strona internetowa: Pl.wikipedia.org/
wiki/Cmentarz_Wojskowy_na_Pow%C4%85zkach, dostęp 7 X 2018.

20 Opinia wyrażona m.in. przez wdowę po Przemysławie Gosiewskim, który został po-
chowany w Kwaterze Smoleńskiej. Był posłem na Sejm z listy Prawa i Sprawiedliwo-
ści, wiceprezesem Rady Ministrów w rządzie Jarosława Kaczyńskiego i przewodni-
czącym klubu parlamentarnego PiS.
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1.–6. Pomnik Ofiar Katastrofy Smoleńskiej na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach; fot. 
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ten brak na bryle pomnika. Części rozmówców nie odpowiadała „abstrakcyj-
ność” dzieła, inni w pełni ją akceptowali z komentarzem, że figuratywna przed-
stawieniowość mogłaby być równie czy nawet bardziej kontrowersyjna.

Na dwóch członach pomnika o nierównej długości – 12 i 10 metrów, ma-
jących taki sam przekrój – 4 × 1 metr znajdują się dwie inskrypcje dedykacyj-
ne: lista nazwisk ofiar katastrofy z podaną datą urodzenia i pełnionych funkcji 
czy zajmowanych stanowisk oraz napis: PAMIĘCI 96 OFIAR KATASTRO-
FY LOTNICZEJ POD SMOLEŃSKIEM 10 KWIETNIA 2010 ODDALI ŻY-
CIE W SŁUŻBIE OJCZYZNY W DRODZE NA OBCHODY 70 ROCZNICY 
ZBRODNI KATYŃSKIEJ21. Napis dedykacyjny i listę poległych wykonał arty-
sta z zespołem. Ich usytuowanie na pomniku i powściągliwość przekazu prze-
mawia do wielu odbiorców.

Na płycie pokrywającej urny umieszczono napis: TU SPOCZYWAJĄ / PO-
CHOWANE W DNIU 10 MAJA / PROCHY OFIAR KATASTROFY SMOLEŃ-
SKIEJ WŚROD NICH / KS. PROF. DR. HAB. RYSZARDA RUMIANKA.

Na tylnej ścianie monumentu jest podana informacja: POMNIK ODSŁO-
NIĘTO 10.11.2010 / WYBUDOWANO STARANIEM / RZĄDU RP I MIASTA 
ST. WARSZAWY / WEDŁUG KONCEPCJI RZEŹBIARZA MARKA MODE-
RAU / WYKONAŁ MPUK SP. Z O. O.

Odsłonięcie

Pomnik odsłonięto z udziałem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 
z małżonką, który wygłosił przemówienie; ze strony władz był m.in. mar-

szałek Sejmu Grzegorz Schetyna i premier Donald Tusk. Przemowę wygłosiła 
także prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Kwaterę i pomnik po-
święcił metropolita warszawski arcybiskup Kazimierz Nycz.

W uroczystości wzięła udział część rodzin ofiar, nie przybył na nią Jarosław 
Kaczyński, który w tym samym czasie złożył kwiaty pod Pałacem Prezydenc-
kim w Warszawie. Na Powązkach pojawił się ze swymi współpracownikami, ale 

21 28 ofiar katastrofy pochowanych w  Kwaterze Smoleńskiej to: gen. Andrzej Błasik, 
gen. Franciszek Gągor, Grażyna Gęsicka, gen. Kazimierz Gilarski, Przemysław Go-
siewski, ppłk Robert Grzywna, Mariusz Handzlik, ks. Roman Indrzejczyk, kpt. Pa-
weł Janeczek, Dariusz Jankowski, Natalia Januszko, Mariusz Kazana, Janusz Krup-
ski, Wojciech Lubiński, Barbara Maciejczyk, Barbara Mamińska, Stefan Melak, ppor. 
Andrzej Michalak, mjr Dariusz Michałowski, Stanisław Mikke, por. Piotr Nosek, 
Andrzej Przewoźnik, Sławomir Skrzypek, Władysław Stasiak, ppor. Jacek Surówka, 
Aleksander Szczygło, Jolanta Szymanek-Deresz, Izabela Tomaszewska.
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po zakończeniu oficjalnej uroczystości. Był to jeden z pierwszych sygnałów, że 
pomnikom smoleńskim w Warszawie towarzyszyć będą ostre, politycznie uwa-
runkowane spory.

ii. pOmnik Ofiar tragedii SmOleńSkiej 2010 rOku 
na placu marSzałka józefa piłSudSkiegO

Wprowadzenie

We wczesnym okresie debat nad pomnikiem, mającym upamiętniać ofia-
ry katastrofy smoleńskiej w otwartej przestrzeni publicznej Warszawy, 

autorkę artykułu poproszono latem 2010 roku o wypowiedź na temat „dobrych 
i złych pomników”22, a pierwsze pytanie dziennikarza prowadzącego rozmowę 
red. Piotra Sarzyńskiego brzmiało: Stawiać pomnik poświęcony tragedii w Smo-
leńsku czy nie? Odpowiedź na nie była następująca:

O tych, których monument smoleński ma upamiętniać, możemy chyba bez kon-
trowersji powiedzieć, że – niezależnie od stanowisk publicznych, ścieżek zawo-
dowych, orientacji politycznych – wszyscy oni, na różne sposoby, służyli swemu 
społeczeństwu i państwu, a zginęli tragicznie we wspólnej drodze ku miejscu nie-
rozerwalnie związanemu z polską historią i narodową, wojenną traumą. I dla-
tego zasługują na pomnik. […] Jeśli monument ma służyć całemu społeczeń-
stwu i być elementem łączącym, a nie rozrywającym narodowe życie, to szukamy 
przede wszystkim tego, co łączy zwolenników pomnika, jak i tego, co łączyło ludzi, 
których pragnie się upamiętnić23.

Na pytanie dotyczące lokalizacji, określonej przez prowadzącego rozmowę 
jako „kość niezgody”, padła odpowiedź:

Moim wybranym terenem byłby plac Piłsudskiego, nie dlatego, że jest blisko Pa-
łacu Prezydenckiego, ale dlatego, że jest to wyjątkowe miejsce w Warszawie, gdzie 
spotyka się to, „co boskie i co cesarskie”, sacrum i profanum, miejsce Nieznanego 
Żołnierza, Papieskiego Krzyża i Polskiego Wodza. A nade wszystko jest to teren 

22 Zaproszenie do rozmowy było następstwem pojawienia się pierwszej polskiej książki 
o współczesnej sztuce publicznej, H. Taborska Współczesna sztuka publiczna Dzieła 
i problemy, Warszawa 1996, a także artykułów autorki poświęconych pomnikowej te-
matyce.

23 Tekst opublikowano w tygodnika „Polityka”, 10 IX 2010, strona internetowa: Polity-
ka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1508372,1,stawiac-pomniki-ale-jakie.read, dostęp 5 VI 
2018.
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bardzo przestronny, wciąż czekający na pełne zagospodarowanie i dający możli-
wość wykreowania w nim „miejsca w miejscu”, stosownego zarówno dla indywi-
dualnej kontemplacji, jak i wspólnotowych celebracji24.

Lokalizacja ta została wybrana osiem lat później i stała się przedmiotem 
ostrych starć pomiędzy władzami różnego szczebla i  skonfliktowanych opcji 
politycznych.

Lokalizacja – plac marszałka józefa Piłsudskiego

Plac marszałka Józefa Piłsudskiego, jeden z  historycznie najciekawszych 
i najważniejszych placów Warszawy, nierozłącznie związany z wielkimi na-

rodowymi traumami, był też przez stulecia „bohaterem” sporów dotyczących 
pomników, jakie się na nim pojawiały. Historia samego placu ma swe odbicie 
w jego zmieniających się nazwach. Pierwszą z nich – plac Saski – utrzymał dłu-
go, od roku 1814 do 1928. W 1928 przyjął nazwę placu marszałka Józefa Piłsud-
skiego, nosił ją do 1940 roku. Niemcy w podbitej Warszawie nazywali go Sach-
senplatz, a od 1 września 1940 – Adolf-Hitler-Platz. Tuż po zakończeniu wojny 
powróciła dawna nazwa – plac Saski, ale już 6 maja 1946 roku władze komu-
nistycznej Polski przemianowały go na plac Zwycięstwa. W roku 1990 została 
przywrócona nazwa – plac marszałka Józefa Piłsudskiego.

W ciągu stuleci toczyły się na placu bardzo różne działania: podczas powsta-
nia kościuszkowskiego w 1794 roku powstańcy warszawscy walczyli tu z woj-
skami rosyjskimi; w  okresie Księstwa Warszawskiego (1807–1815) Napoleon 
prowadził w  1807 roku przeglądy wojsk francuskich; wielki książę Konstan-
ty, naczelny wódz armii Królestwa Polskiego, pełniący też obowiązki guberna-
tora wojskowego Królestwa, przyjmował defilady wojskowe, a także ćwiczenia 
musztry. Na jego rozkaz plac został wybrukowany w latach 1815–1816. W roku 
1830, w pierwszą noc powstania listopadowego, zginął tu, broniąc placu przed 
powstańcami, generał Tomasz Siemiątkowski. W ciągu kilkunastu godzin zabi-
to za zdradę siedmiu wysokich rangą polskich oficerów – pozostał bolesny spór 
o to, czy stracili życie, bo honor nakazywał im być wiernym żołnierskiej przy-
siędze, czy też byli przeciwni wybuchowi powstania nie z lojalności wobec swe-
go naczelnego wodza księcia Konstantego i cara, ale z głębokiego przekonania, 
że powstanie nie ma szans zwycięstwa:

Część wyższych oficerów wystąpiła przeciwko powstańcom, niektórzy usiłowali 
skłonić ich do zaniechania walki bądź podjęli działania w celu stłumienia zrywu. 

24 Tamże.
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Zdesperowani powstańcy w nocy z 29 na 30 listopada zabili siedmiu polskich ofi-
cerów. Generałowie Ignacy Blumer, Maurycy Hauke, Stanisław Potocki i Stani-
sław Trembicki oraz pułkownik Filip Meciszewski zginęli, gdy odmówili objęcia 
dowództwa nad powstaniem i próbowali nakłonić żołnierzy do powrotu do ko-
szar. Generał Tomasz Siemiątkowski poległ w walce, broniąc przed powstańcami 
placu Saskiego. Generała Józefa Nowickiego zastrzelono jakoby przez pomyłkę, 
biorąc go za rosyjskiego generała Lewickiego25.

10 lat po upadku powstania listopadowego stanął na placu Saskim pierw-
szy ważny dla historii tego miejsca pomnik i pozostał na nim przez ponad pół 
wieku (lata 1841–1894). Budowę pomnika, znanego pod dwoma nazwami: Po-
mnik Oficerów-Lojalistów Poległych w Noc Listopadową lub Pomnik Polaków 
Poległych za Wierność Swojemu Monarsze, zarządził car Mikołaj I. Odsłonięcie 
odbyło się 29 listopada 1841 roku, w 10. rocznicę wybuchu powstania. Miesz-
kańcy Warszawy nazywali go „pomnikiem hańby”, o którym krążył dwuwiersz: 
Osiem lwów – czterech ptaków / pilnuje siedmiu łajdaków26.

Pomnik zaprojektował Antonio Corazzi ( ur. 1792 w Livorno, zm. 1877 we 
Florencji) – włoski architekt działający w Polsce w latach 1819–1847, przedsta-
wiciel klasycyzmu, znany m.in. z  imponującej, neoklasycznej budowli Teatru 
Wielkiego na warszawskim placu Teatralnym. Corazzi pojawił się na placu Sa-
skim jako współtwórca pomnika wykonanego z  lanego żelaza, spiżu i  brązu, 
w formie 30-metrowego obelisku, w którego wnętrzu znajdowały się kręcone 
schody. Obelisk spoczął na ośmiokątnej podstawie z szarego marmuru i żela-
znym piedestale. Towarzyszyło mu osiem leżących lwów, cztery dwugłowe ro-
syjskie orły z tarczami herbowymi Królestwa Polskiego na piersiach, wykonane 
ze spiżu przetopionego z armat zdobytych na powstańcach w Zakładzie Machin 
Banku Polskiego oraz pozłacane laury27.

Wśród pomnikowych napisów w języku rosyjskim i polskim znajdował się 
zapis dedykacyjny w języku polskim – „Polakom w dniu 17/29 listopada 1830 

25 Strona internetowa: Historiaposzukaj.pl/wiedza,obiekty,211,obiekt_obelisk_warsza-
wa.html, dostęp 8 X 2018.

26 Strona internetowa: Veritasdehistoria.wordpress.com/2017/09/04/noc-listopadowa-
jak-wygladaly-pierwsze-godziny-powstania-listopadowego/, dostęp 8 X 2018.

27 Dokładny opis pomnika znajduje się na stronie internetowej: Pl.wikipedia.org/wiki/
Pomnik_oficer%C3%B3w- lojalist%C3%B3w_poleg%C5%82ych_w_Noc_Listopa-
dow%C4%85, dostęp 8 VII 2018; por. „Kurier Warszawski”, 26 XI (6 XII) 1899, nr 
337; K. Dunin-Wąsowicz, Warszawa 1914–1918, Warszawa, 1989, s. 86; W. Głębocki, 
Warszawskie pomniki, Warszawa, 1990, s. 162.
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roku poległym za wierność swojemu monarsze” – przypisywany samemu caro-
wi, podobnie jak szkice lwów i orłów.

W 1894 roku monument został usunięty, by zwolnić miejsce dla mającej tu 
powstać wielkiej świątyni prawosławnej28. Przeniesiony został na plac Zielony, 
przemianowany później na plac Henryka J. Dąbrowskiego i ostatecznie znisz-
czony w roku 1917.

Pierwszym polskim monumentem, jaki przybył na plac po odzyskaniu nie-
podległości, był pomnik księcia Józefa Poniatowskiego. Zaprojektował go je-
den z najznakomitszych rzeźbiarzy europejskiego klasycyzmu, Duńczyk Ber-
tel Thorvaldsen (ur. 1770 w Kopenhadze, zm. tamże w 1844). Pomnik zamówił 
u artysty w roku 1818 komitet budowy, któremu przewodniczył książę Adam 
Jerzy Czartoryski. Prace zaczęły się osiem lat później, a model pomnika został 
zaprezentowany Warszawie w 1829 roku. Odlany w brązie w latach 1818–1830 
w warszawskim zakładzie Klaudiusza i Emila Gregoire’ów, rozpoczął wyjątkowo 
trudne i dramatyczne pomnikowy żywot. Skazany po powstaniu listopadowym 
na banicję przez cara Mikołaja I, został wywieziony do twierdzy Modlin w 1836 
roku, a dwa lata później car podarowany go znienawidzonemu przez Polaków 
generałowi Iwanowi Paskiewiczowi, namiestnikowi Królestwa Polskiego, który 
przewiózł go w roku 1842 do własnego pałacu w Homlu, gdzie pomnik prze-
bywał do 1922. W roku 1923 wrócił do Warszawy i stanął na wysokim coko-
le przed Pałacem Saskim29. Dwa lata później w jego pobliżu został odsłonięty 
Pomnik Nieznanego Żołnierza, umiejscowiony w trzech środkowych arkadach 
Pałacu Saskiego30.

28 Cerkiew wzniesiono w latach 1894–1912, na samym środku placu. Znana pod nazwą 
sobór św. Aleksandra Newskiego, została zaprojektowana przez petersburskiego ar-
chitekta Leona Benois. Miała wolno stojącą dzwonnicę, wysokości 70 metrów, uzna-
ną za jedną z najwyższych budowli XIX-wiecznej Warszawy. Po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości dzwonnica została zburzona w  1921 roku, a  sam cerkiew – 
w odczuciu Polaków symbol rosyjskiej dominacji nad krajem – rozebrana w latach 
1924–1936.

29 Cokół ten, zaprojektowany przez Aleksandra Bojemskiego, został wykonany z płyt 
pochodzących z rozebranego pomnika Paskiewicza, którego pomnik powstał w roku 
1870, a został zburzony w 1917. Przez blisko pół wieku stał na dziedzińcu Pałacu Na-
miestnikowskiego, który od 1994 r. nosi nazwę Pałacu Prezydenckiego na Krakow-
skim Przedmieściu.

30 Arkady te pojawiły się w  latach 1839–1842, gdy Pałac Saski został przebudowany; 
usunięto wówczas środkowy korpus pałacowej budowli, którego miejsce zajęła ko-
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Po wybuchu II wojny światowej teren placu stał się częścią niemieckiej dziel-
nicy rządowej. W  pałacu Brühla urzędował w  latach 1939–1945 Ludwig Fi-
scher, gubernator dystryktu warszawskiego Generalnej Guberni. Za jego rzą-
dów na środku placu stanęła wielka makieta „V” – zwycięski symbol podbicia 
Polski. 28 lipca 1941 roku spalił ją Czesław Zadrożny (1904–1944), współzało-
życiel Organizacji Małego Sabotażu „Wawer”, ps. „Głowacki”, „Mykita”, który 
zginął w powstaniu warszawskim 8 września 1944 roku. Wycofujący się z War-
szawy Niemcy wysadzili pałace: Saski i Brühla31, zniszczyli też całkowicie po-
mnik księcia Józefa Poniatowskiego, z którego nic nie pozostało oprócz małego 
fragmentu, dziś spoczywającego na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego. 
Plac Saski przestał istnieć w swym historycznym kształcie.

Po zakończeniu wojny rozpoczęły się mozolne prace nad oczyszczeniem 
całego terenu. Grób Nieznanego Żołnierza, zasypany gruzami, zabezpieczono 
i restaurowano, a nowy odlew pomnika księcia, dar Królestwa Danii dla War-
szawy, wykonany z brązu w latach 1948–1951 według modelu przechowywane-
go w Muzeum Thorvaldsena w Kopenhadze, wrócił do stolicy w 1952 roku32, ale 
nie na swą dawną lokalizację.

Plac Saski jako plac Zwycięstwa stał się głównym terenem uroczystości pań-
stwowych Polski Ludowej. Jego rola i znaczenie w narodowym życiu uległy zna-
czącej zmianie z nastaniem pontyfikatu Jana Pawła II. Polski papież podczas swo-
jej pierwszej pielgrzymki do kraju 2 czerwca 1979 roku odprawił tu mszę świętą, 

lumnada w  stylu klasycystycznym, a  pałac połączył się z  Ogrodem Saskim. Opis 
i szczegółowa historia pomnika znajduje się w książce Ireny Grzesiuk-Olszewskiej, 
Warszawska rzeźba pomnikowa, Warszawa, 2003, s. 70–73, z podaną obszerną biblio-
grafią.

31 Pałac Brühla, wybudowany dla Jerzego Ossolińskiego w latach 1639–1642, był wielo-
krotnie przebudowywany; od 1918 r. do wybuchu II wojny stanowił siedzibę polskie-
go MSZ. Był uważany za jeden z najpiękniejszych polskich pałaców w stylu rokoko, 
całkowicie zburzony przez Niemców. Nie został odbudowany, podobnie jak Pałac Sa-
ski.

32 Stanął początkowo przed Starą Pomarańczarnią w Łazienkach Królewskich, a w 1965 
r. przybył na miejsce pierwotnie dla niego przeznaczone – na dziedziniec dawnego 
Pałacu Namiestnikowskiego, który w okresie PRL-u pełnił funkcję Pałacu Rady Mi-
nistrów. W 1994 r. pałac stał się oficjalną siedzibą prezydenta RP; strona interneto-
wa: Prezydent.pl/kancelaria/rezydencje-kprp/palac-prezydencki/, dostęp 10 IX 2018. 
Pełny opis pomnika i jego historii znajduje się w książce Ireny Grzesiuk-Olszewskiej, 
Warszawska rzeźba pomnikowa, Warszawa, 2003, s. 64–69.
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w której wzięło udział około pół miliona ludzi. Podczas stanu wojennego ukła-
dano w tym miejscu krzyż z kwiatów, usuwany systematycznie przez władze. Stał 
się wyrazem oporu wobec reżimu i znakiem poparcia dla „Solidarności”.

W suwerennej Polsce na placu z  przywróconą przedwojenną nazwą po-
wstały nowe dzieła kommemoratywne. W jego nawierzchnię wkomponowano 
w 1990 roku płytę upamiętniającą pierwszą mszę Jana Pawła II, a także uroczy-
stości pogrzebowe kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski w  latach 
1948–1981. Uroczystości żałobne odbyły się na placu 31 maja 1981 roku, gdy 
została tu wystawiona trumna z ciałem kardynała. W roku 2009, w cztery la-
ta po śmierci papieża, plac Piłsudskiego stał się po części terenem sacrum, gdy 
6 czerwca został odsłonięty Krzyż Papieski, w  30. rocznicę pierwszej wizytę 
Jana Pawła II w Polsce, usytuowany w miejscu, gdzie wówczas papież odpra-
wił mszę świętą. Spośród 54 nadesłanych na konkurs prac jury rozpatrzyło 52, 
a 25 września 2008 roku został wybrany projekt trzech autorów: Marka Kuciń-
skiego, Jerzego Mierzwiaka i  Natalii Wilczak. Uzasadniając werdykt jurorów, 
przewodniczący sądu konkursowego Tomasz Gamdzyk, ówczesny naczelnik 
Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej warszawskiego ratusza, powiedział:

Projekt jest piękny w swoje prostocie, a jednocześnie bezkompromisowy, wyraź-
nie widoczne są nawiązania do tradycji krzyża misyjnego, jak i dobrze pamięta-
nego krzyża z mszy w 1979 roku33.

W przemówieniu poprzedzającym odsłonięcie pomnika prezydent Warsza-
wy, Hanna Gronkiewicz-Waltz, powiedziała:

My, Polacy, wiemy, że obalanie komunizmu nie zaczęło się w 1989 r., ale 10 lat 
wcześniej, na tym placu od słów Jana Pawła II. Od dziś w tym miejscu naprze-
ciwko Grobu Nieznanego Żołnierza, który jest symbolem męstwa Polaków, stać 
będzie krzyż, który jest znakiem wiary, wytrwałości i nadziei34.

Po uroczystości odsłonięcia krzyża rozpoczęła się msza święta, odprawiana 
przez arcybiskupa Kazimierza Nycza. Czytania podczas liturgii były takie same, 
jak te ze mszy sprzed 30 lat. Nycz powtórzył również słowa papieża: – Niech zstą-
pi Duch Twój i odnowi ziemię. Tę ziemię35.

33 Strona internetowa: Um.warszawa.pl/sites/default/files/16914Informacja-wyniki.
pdf, dostęp 2 XII 2017.

34 Strona internetowa: Szrm.pl/krzyz-papieski-jana-pawla-ii-2/, dostęp 2 XII 2017.
35 Strona internetowa: Warszawa.naszemiasto.pl/krzyz-papieski-odsloniety/ar/c1-2983664, 

dostęp 2 XII 2017.
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Słowa te, w  formie cytatu wykonanego z  liter z  brązu, znajdują się przed 
Krzyżem, na tablicy włączonej w posadzkę placu. Potężny Krzyż – pomnik wy-
sokości 9 metrów, z ramieniem długości 4 metrów, został wykonany z białego 
granitu hiszpańskiego „blanco cristal”. Frontowe płaszczyzny pomnika są po-
kryte licznymi żłobieniami, akcentującymi strukturę kamienia36.

W kontekście dziejów placu i wagi pojawiających się na nim pomników 
staje się zrozumiałe, dlaczego wprowadzenie nań pomnika smoleńskie-

go stanowiło przedmiot politycznych zabiegów i kontrowersji. Rozpoczęła się 
ostra i administracyjnie skomplikowana „pomnikowa batalia” pomiędzy wła-
dzami państwowymi (PiS) a miejskimi (warszawskim ratuszem, PO). Plac, bę-
dący własnością Skarbu Państwa, do 2017 roku był administrowany przez sto-
łeczny Zarząd Dróg Miejskich, a jesienią owego roku jego rejon otrzymał status 
terenu zamkniętego37, decyzją ministra spraw wewnętrznych Mariusza Błasz-
czaka, który tę decyzję tłumaczył względami bezpieczeństwa. Status taki mają 
m.in. poligony, składy amunicji, ważne dworce i linie kolejowe.

Tereny zamknięte są wyjęte spod zarządu władz miasta, pozwolenia na bu-
dowę wydaje wojewoda. Na Mazowszu jest nim Zdzisław Sipiera (PiS), które-
mu w październiku 2017 roku teren placu przekazał w zarząd osobną decyzją 
minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. 31 stycznia 2018 roku wojewoda 
wydał zgodę na lokalizację pomnika i rozpoczęcie prac przygotowawczych. Po 
przeprowadzaniu badań archeologicznych, w lutym 2018 roku rozpoczęły się 
prace przy budowie pomnika – były niełatwe, bo artystyczna koncepcja wy-
magała realizacji części naziemnej i podziemnej, z uwzględnieniem oświetle-
nia dzieła.

Konkurs

Konkurs na opracowanie projektu pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej  
 2010, w którego jury znaleźli się głównie akademicy i architekci, został 

36 Inicjatorem wzniesienia pomnika był stołeczny ratusz oraz Centrum Myśli Jana Paw-
ła II, inwestorem miasto stołeczne Warszawa, a generalnym wykonawcą Mostostal 
Warszawa S.A. Wokół pomnika kostkę brukową wymieniono na płyty z szarego gra-
nitu sprowadzonego z Hiszpanii (teren około 400 m. kw.).

37 Tereny zamknięte mają charakterze zastrzeżony ze względu na obronność i bezpie-
czeństwo państwa, są tak określone przez właściwych ministrów. Prace na terenie 
zamkniętym mogą być wykonywane na zlecenie organów, które zdecydowały o za-
mknięciu terenu lub za ich zgodą.
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rozstrzygnięty 19 października 2017 roku38. Do ostatniego etapu przeszło dzie-
więć projektów. Sąd Konkursowy za najlepszą uznał pracę oznaczoną nume-
rem 378154, która całkowicie spełniała wymogi regulaminowe i wyróżniała się 
wysokim poziomom artystycznym. Jurorzy uzasadniając ostateczny werdykt, 
stwierdzili:

Pracę tą cechuje wysoka wartość artystyczna, prostota i szlachetność formy oraz 
czytelny przekaz ideowy, uzyskany dzięki właściwemu wyborowi form i doboro-
wi materiałów. W pracy w sposób jednolity i kompleksowy zostało rozwiązane 
urbanistyczne powiązanie skweru ks. Twardowskiego z Osią Saską, Krakowskim 
Przedmieściem oraz Karową. Zaproponowana aranżacja przestrzenna umożli-
wia zarówno indywidualny odbiór, jak i organizację dużych uroczystości. Auto-
rzy nagrodzonej pracy w sposób trafny i czytelny włączyli w założenie tzw. Krzyż 
smoleński. Troskliwie i szczegółowo pomyślany problem zieleni wydobywa efekty 
wizualne tego udanego założenia39.

Tę szczegółowo opracowaną lokalizację później odrzucono bez konsultacji 
z Sądem Konkursowym.

Pomnik

Autorem zwycięskiego projektu pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 
był Jerzy Kalina (ur. 1944), absolwent Wydziału Malarstwa Akademii 

Sztuk Pięknych w Warszawie, rzeźbiarz, scenograf teatralny i filmowy, twórca 
instalacji, filmów animowanych i dokumentalnych, spektakli teatralnych, od 40 
lat wierny zasadniczej idei uprawianej przez siebie sztuki – ciągłemu poszukiwa-
niu, ostrej prowokacji, ekspresji społecznej, politycznej, religijnej i osobistemu wy-
znaniu40.

Artysta, opisując swój projekt i lokalizację na placu Piłsudskiego, mówił:

38 Skład jury: przewodniczący Sądu Konkursowego – prof. dr hab. T. J. Żuchowski, sę-
dzia referent – dr inż. arch. A. Chylak, prof. dr J. A. Chrościcki, E. Kochanowska, 
prof. dr hab. P. Krajewski, prof. dr hab. M. Kulpa, M. Łopiński, dr A. Szczepaniak, 
arch. kraj. M. Szeniawski, arch. P. Walkowiak, prof. dr hab. J. S. Wojciechowski.

39 Protokół posiedzenia Sądu Konkursowego z 19 października 2017 r.
40 J. Kalina w swym bogatym i różnorodnym dorobku ma m.in. wizualną oprawę po-

grzebu ks. Jerzego Popiełuszki i jego grobowca, był też głównym projektantem trzech 
ołtarzy papieskich w Warszawie w 1984, 1991 i 1999 r., a w latach 1992–1995 projek-
tował kaplice w Belwederze i Pałacu Prezydenckim; strona internetowa: Jerzykalina.
pl/, 10 VIII 2018.
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Od początku myślałem, że to powinien być największy plac i największa prze-
strzeń, bo tym elementem głównym w odbieraniu całej przestrzeni tego pomnika 
jest pustka. Chciałem, żeby ten trap samolotowy, ciemny, który wygląda jedno-
cześnie jak katafalk, jak podstawa do jakiejś innej jeszcze konstrukcji, że prowa-
dzi jeszcze w inne przestrzenie, żeby ten trap stał się taki oczekujący na tych, któ-
rzy odlecieli […]. Przecież ci pasażerowie tego nieszczęsnego samolotu lecieli na 
mszę żałobną katyńską. To jest katyńska msza za wszystkich właściwie Polaków, 
którzy tam pojechali w kibitkach, pociągach albo o własnych nogach gdzieś na 
kresy, gdzieś na krańce41.

Pomnik ma też swą część podziemną – głęboki na trzy metry wykop, po-
kryty szkłem; artysta określił go jako „dół ekshumacyjny, dół śmierci”, dodając:

Taki, jaki był w Miednoje, taki, jaki był w Katyniu i w 10 innych częściach Wscho-
du, ale też i Polski. […] Tu, w ścianach tego dołu śmierci pojawią się w wydrążo-
nych niszach światła wiecznej pamięci. Jest ich 96 – to jest taka symboliczna ilość42.

Zanim pomnik odsłonięto, w mediach społecznościowych i prasie pojawił 
się zarzut o plagiat. Zwrócono uwagę na fakt, że pomnik przypomina grafikę 
z bardzo ongiś popularnego komiksu Papcia Chmiela43 o nazwie Tytus, Romek 
i A’Tomek, a także okładkę pierwszego albumu niemieckiego zespołu progressi-
ve metal rock – „Beyond the Bridge The Old Man and the Spirit”.

Papcio Chmiel, w rzeczywistości Henryk Jerzy Chmielewski, rysownik saty-
ryczny i autor wielu komiksów, w tym także wspomnianego kultowego komik-
su, nagabywany przez media, wypowiedział się na temat „plagiatu” następująco:

Jestem zaskoczony projektem, ponieważ przypomina zupełnie mój rysunek sa-
tyryczny. Autor pomnika zapewne czytał „Tytusy”, a jako architektowi, mógł mu 
się bezwiednie zakodować mój rysunek…44

Z kolei sam artysta, zirytowany telefonami, odpowiedział jednemu z  roz-
mówców:

41 Strona internetowa: Wprost.pl/kraj/10116811/pomnik-smolenski-bedzie-sie-rozrastal-
autor-rzezby-zdradza-nowe-informacje.html, dostęp 10 VI 2018.

42 Tamże.
43 Henryk Jerzy Chmielewski (ur. 7 czerwca 1923 r. w Warszawie), pseudonim „Pap-

cio Chmiel” – polski grafik, rysownik i publicysta, żołnierz AK, uczestnik powstania 
warszawskiego. Autor m.in. ukazującej się od 1957 r. serii komiksowej Tytus, Romek 
i A’Tomek, która rozeszła się w łącznym nakładzie 11 mln egzemplarzy.

44 Strona internetowa: Fakt.pl/wydarzenia/polityka/papcio-chmiel-o-budowie-pomnika-
smolenskiego/79gmlfj#slajd-1, dostęp 14 VI 2018.
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Schody funkcjonują w sztuce i architekturze w takiej ilości, że mogę odbierać 
codziennie 500 telefonów. A jak jeszcze jest Tytus, Romek i A’Tomek, to pan strze-
la z takiej armaty…, ale niech pan do kogoś innego strzela45.

Symbolika pomnika ujęta skrótowo obejmuje: schody jako drogę i wejście 
do samolotu, ale także drogę do innej formy bytu – życia po śmierci; tafla szkla-
na ustanawia symboliczną granicą między światem realnym, w którym się znaj-
dujemy, a światem umarłych. Miejscem umarłych, a także przywołaniem Katy-
nia, jest tu nisza w ziemi. Monument może również pełnić rolę symbolicznego 
grobowca Polaków poległych na Wschodzie (il. 7–10).

Obłożona czarnym granitem struktura o wysokości 6 metrów w części na-
ziemnej nawiązuje swym kształtem do trapu samolotu pozbawionego kilku naj-
niższych stopni. Część podziemna, oddzielona od naziemnej szklanym rusz-
tem, poszerza zasięg pojęciowy i  symboliczny monumentu przez nawiązanie 
do dołów grzebalnych, wojennych zbrodni, tragicznych momentów w polskiej 
historii w czasach II wojny światowej i po jej zakończeniu. Rozłącza, a jedno-
cześnie łączy, świat umarłych i żywych – czas historyczny i czas teraźniejszy. 
Z podziemnej głębi, z 96 znajdującej się w niej nisz mają płynąć – wedle cy-
towanych już słów artysty – „światła wiecznej pamięci”. Opisana prozaicznie 
część podziemna pomnika to trzymetrowy wykop, w którym są umieszczone 
reflektory podświetlające pomnik.

Wewnątrz pomnika ma się gromadzić energia elektryczna, przekazywana 
następnie do 96 nisz. Jej źródłem – wedle planów artysty – jest umieszczona 
w górze pomnika bateria, która przyjmując światło słoneczne kumuluje je we 
wnętrzu i oddaje na zewnątrz. W zrealizowanym dziele pomnikowe światła nie 
pojawiają się jednak regularnie, odwiedzający piesi czy osoby przejeżdżające 
obok placu po zapadnięciu zmroku mogą wypatrywać je nadaremnie. Realiza-
cje artystyczne wymagające technologicznego wsparcia są niejednokrotnie ska-
zane na kłopoty – w procesie instalowania czy już po wdrożeniu miewają pro-
blemy i zazwyczaj są uzależnione od opieki technicznej, potrzebują regularniej 
kontroli, stałej konserwacji oraz nakładów finansowych.

45 J. Kalina w rozmowie z Fakt24, strona internetowa: Fakt.pl/wydarzenia/polityka/
jerzy-kalina-autor-pomnika-smolenskiego-o-swoim-projekcie/slwch88, dostęp 9 VI 
2018; por. też strona internetowa: Fakt.pl/wydarzenia/polityka/jacek-sasin-o-budo-
wie-pomnika-smolenskiego/vzzf699, dostęp 10 VI 2018.
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ka Józefa Piłsud-
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Odsłonięcie

Pomnik został odsłonięty 10 kwietnia 2018 roku w obecności części rodzin 
ofiar katastrofy, głównymi postaciami ceremonii byli Jarosław Kaczyński i cór-
ka Lecha i  Marii Kaczyńskich, Marta Kaczyńska ze swymi córkami. W  uro-
czystości, obok części rodzin ofiar katastrofy, wzięli udział przedstawiciele naj-
wyższych władz państwowych: prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz 
Morawiecki, marszałkowie Sejmu i Senatu RP. Monument poświęcił metropoli-
ta warszawski kardynał Kazimierz Nycz.

Projekt i  jego realizacja są ściśle powiązane z działalnością Komitetu Spo-
łecznego Budowy Pomników: „Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego” oraz „Ofiar 
tragedii smoleńskiej 2010 roku”. Komitet został powołany 28 kwietnia 2016 ro-
ku, a jego celem było

podtrzymywanie i  upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie pol-
skości oraz rozwój świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej. Komitet 
Społeczny prowadzi zbiórkę na rzecz budowy wspomnianych wyżej pomników. 
Ma ona za zadanie uzyskanie środków finansowych niezbędnych do ogłoszenia 
i przeprowadzenia konkursu, a następnie do wybudowania i odsłonięcia pomni-
ków na terenie Warszawy46.

Pomniki, zgodnie z  decyzjami Jarosława Kaczyńskiego, zostały odsłonięte 
w szczególnie ważnym dla historii Polski rocznicowym roku 2018 – pomnik 
smoleński w kwietniu został powiązany z ósmą rocznicą katastrofy smoleńskiej, 
odsłonięcie pomnika Lecha Kaczyńskiego nastąpiło 10 listopada, a więc dzień 
przed datą stulecia odzyskania niepodległości.

Kontrowersje dotyczące obu dzieł nadal trwają.
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SmOleńSk mOnumentS in warSaw 
– lOcatiOnS, wOrkS, cOntrOverSieS

Summary

The national mourning and trauma caused by the tragic crash of the Polish airplane Tu-
154 on landing at the Smoleńsk Sieverny Airport, which claimed the lives of 96 people 

– all its passengers and crew, has had profound effects on the political and social affairs of 
Poland. Countless debates and disagreements concerning the causes and possible conse-
quences of the catastrophe followed. Among them, there has been a heated, politically and 
socially disruptive discussion concerning monuments which should be erected to com-
memorate the victims, and where they should be placed in the capital of Poland. 

The author briefly considers the monument planned at the site of the catastrophe, which 
was to be erected on the initiative of the Polish and Russian presidents, Bronisław Ko-
morowski and Dmitry Medvedev. Regardless of the well-organised competition that took 
place at The Centre of Polish Sculpture in Orońsko, and the Jury’s selection of a project of 
considerable artistic merit, its construction was not approved by the Russians.

Two monuments, planned for Warsaw, are presented in the article within a broader the-
oretical discourse on the nature of commemorative public art, its materials, and expecta-
tions of the public. The first monument, designed by Marek Moderau and unveiled on 10th 
November 2010, is located in Powązki Military Cemetery in Warsaw, and positioned in the 
K-II quarter of the cemetery. It consists of a huge block of reinforced concrete clad in white 
granite, broken into two parts of unequal length (12 and 10 metres), linked with 28 graves 
of the victims; it also shelters under is massive ‘wing’ 12 urns with ashes of unidentified per-
sons. Reminiscent of a broken plane thrust into the ground, it carries two inscriptions: one 
listing victims’ names and dates of birth, their military ranks or political and social stand-
ing, the other honouring the lives lost on the journey to a ceremony marking the 70th an-
niversary of the Katyń massacre. The second monument, dedicated to The Victims of the 
Smolensk Tragedy 2010, was unveiled on 10th April 2018. After an acrimonious dispute be-
tween two main political parties, the ruling Law and Justice (PiS) and the opposition’s Civic 
Platform (PO), it was placed on the Marshall Piłsudski Square, one of Warsaw’s most im-
portant open public spaces, steeped in history, and hosting over the centuries some of the 
country’s best known memorials, among them the Tomb of the Unknown Soldier. Made 
from black granite, it has a stepped shape prompting associations with the stairs to an air-
craft, enriched by a symbolic „reading” proposed by its sculptor Jerzy Kalina, who called his 
work „the stairway to heaven”. The monument also has a second, underground component, 
visible through a reinforced glass floor, described as an „exhumation pit”, with a reference 
to Katyń and to many unknown burial sites of Poles murdered in Soviet Russia. It houses 
96 commemoratives „lights” – reflectors which are to provide night-time illumination for 
the monument.

POmNIKI SmOLEńSKIE W WARSZAWIE



44

The controversies concerning the aesthetic merits and political significance of both mon-
uments continue.

Keywords: Commemorative public art, Smoleńsk catastrophe, Monument at Powązki Mili-
tary Cemetery in Warsaw, Monument for The Victims of the Smoleńsk Tragedy 
2010, Marshall Piłsudski Square
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jan Stanisław wojciechowski
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

kOnkurSy na prOjekty pOmników 
a icH realizacje. caSuS pOmników 

SmOleńSkicH w warSzawie

Realizacje pomnikowe na placu Józefa Piłsudskiego – pomnik Upamiętnia- 
  jący Ofiary Tragedii Smoleńskiej 2010 Roku oraz pomnik upamiętniają-

cy śp. Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego – są kojarzo-
ne w świadomości potocznej z konkursami, jakie na zlecenie Społecznego Ko-
mitetu Budowy Pomników zostały przeprowadzone w 2017 roku. Faktem jest, 
że w tle tych realizacji są dwa ogólnopolskie konkursy. Pracował Sąd, powoła-
ny do oceny rezultatów obu konkursów. Obradował w czerwcu i październiku, 
zgodnie z przyjętą w regulaminie zasadą konkursu dwuetapowego. Składał się 
z przedstawicieli różnych środowisk: historyków sztuki, architektów, rzeźbia-
rzy, urbanistów, przedstawicieli komitetu organizacyjnego.

Tekst ten jest pisany z perspektywy członka tego Sądu. Wiedza o przebie-
gu prac podobnych gremiów pozwala stwierdzić, że prace Sądu nad wyłonie-
niem dwóch pomników smoleńskich nie różniły się specjalnie od obrad innych 
tego rodzaju zespołów eksperckich. Przebiegały w atmosferze bardzo rzeczo-
wych dyskusji ludzi, którzy o formie pomnikowej, jej kontekstach kulturowych 
i urbanistycznych tak w Polsce, jak i za granicą wiedzą naprawdę dużo. W ten 
rzeczowy ton wpisywały się także uwagi przedstawicieli inwestora, czyli Spo-
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łecznego Komitetu Budowy Pomników, czynione w trakcie obrad. Decyzje za-
padały zatem nie tylko siłą liczby oddanych głosów, ale na podstawie konsensu-
su uzyskanego w dyskusjach.

Nie jest też, historycznie rzecz biorąc, jakimś szczególnym ewenementem 
fakt, iż decyzje jury nie zostały w pełni respektowane w trakcie procesu realiza-
cyjnego i w ostatecznym kształcie pomników. Powstały one w końcu w 2018 ro-
ku na placu Piłsudskiego w Warszawie, w istotnym oddaleniu od konkursowe-
go, planowanego i zadanego artystom miejsca realizacji. Bywało także w wielu 
wcześniejszych przypadkach, że decyzje jury w ogóle nie były uznane, a osta-
teczna realizacja wyłaniała się w toku ścierania się wpływów różnych sił w ob-
rębie społecznych ciał decyzyjnych. W  omawianym wypadku utrzymuje się 
w opinii publicznej pewien pozór zgodności ostatecznych realizacji z pracami 
konkursowymi, legitymizowanymi niejako przez fachowe jury. Ze względu na 
znaczenie i rozgłos, jakie zyskały oba omawiane tu pomniki, warto podkreślić 
istotne rozbieżności pomiędzy ostatecznymi realizacjami a projektami, będący-
mi przedmiotem obrad Sądu Konkursowego.

Oba zrealizowane pomniki w różny sposób odbiegają od tego, co zapropono-
wali autorzy projektów w konkursie. Oba natomiast zostały zrealizowane całko-
wicie w innym miejscu niż to, wyznaczone w warunkach konkursu i stanowiące 
integralną część projektu oraz istotny element oceny Sądu konkursowego. Oba 
w odmienny sposób, w swej realizacyjnej wersji, „kwestionują” jego decyzję.

Pomnik śp. Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego na 
placu Piłsudskiego jest w istocie „kreacją” pozakonkursową, bez żadnego 

związku z pracami jury. Fachowe gremium nie znalazło, w pracach dostarczo-
nych na konkurs, ani w pierwszym, ani w drugim „poprawkowym” etapie dzie-
ła, które w ramach założonych warunków mogło godnie prezentować prezy-
denta RP. Jednym z  warunków było (oprócz realistycznej figury prezydenta) 
miejsce realizacji na osi ulicy Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza, frontem 
do Krakowskiego Przedmieścia. Nie wchodząc w szczegóły złożonego procesu 
wyłaniania pierwszej nagrody w tym konkursie (równającej się decyzji o skie-
rowaniu do realizacji), można powiedzieć krótko, że pośród większości kry-
tycznie bardzo ocenianych projektów był jeden, który przyciągał uwagę jury. 
Miał pewne szanse na sukces, pod warunkiem dokonania w nim przez autora 
istotnych korekt. Mogły one pojawić się w projekcie, w drugiej turze. Niestety, 
autor do drugiej tury konkursu nie przystąpił.

jan Stanisław Wojciechowski
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Jury nie znalazło wśród projektów nadesłanych do drugiego etapu konkur-
su na pomnik upamiętniający Lecha Kaczyńskiego żadnego godnego polecenia. 
Aby dobitnie dać temu wyraz, Sąd konkursowy nie przyznał nie tylko pierwszej 
nagrody, ale także drugiej ani trzeciej! A zatem co do opinii Sądu nie może być 
wątpliwości. Nic, co nadesłano na konkurs na pomnik – zdaniem ludzi biegłych 
w przedmiocie konkursu – nie zasługiwało nawet na rozpatrywanie jako wa-
riant alternatywny do realizacji w założonej w konkursie lokalizacji.

Nagroda w postaci wyróżnienia dla jednego (!) projektu była motywowa-
na zwróceniem uwagi na interesujące połączenie figury z elementami architek-
tonicznymi „symbolizującymi ważne etapy życia i działalności Lecha Kaczyń-
skiego”, spójnym opracowaniem postaci (mimo uchybień niektórych detali) 
oraz „dość dobrze” opracowanym portretem w skali 1:1. Znalezienie tylko jed-
nej wyróżnionej pracy było swoistym poparciem praktyk konkursowych jako 
właściwej drogi wyłaniania realizacji pomnikowych, a jednocześnie dobitnym 
sygnałem, że w tym konkretnym wypadku tryb ten nie przyniósł oczekiwane-
go rezultatu.

Na protokole końcowym w tej sprawie Sąd zakończył swoją pracę. Wszelkie 
dalsze prace podejmowane przez Społeczny Komitet i ostateczny rezultat w po-
staci pomnika w nowej lokalizacji odbywały się całkowicie poza konsultacja-
mi z jury jako zespołem eksperckim. Jeśli były jakieś konsultacje indywidualne 
w pozaformalnym trybie, autor niniejszego tekstu nic o tym nie wie.

Inaczej wyglądało wyłanianie zwycięskiej pracy w konkursie drugim na Po- 
 mnik Upamiętniający Ofiary Tragedii Smoleńskiej 2010 Roku. Tutaj zwy-

cięski (uhonorowany pierwszą nagrodą) projekt był od początku faworytem. 
Budził dość powszechne zainteresowanie Sądu konkursowego i  mimo wielu 
podnoszonych w dyskusjach zastrzeżeń od pierwszego etapu konkursu – miał 
opinię projektu, który spełnia oczekiwania wobec tego typu symbolicznego ak-
tu upamiętniania tragedii. Nie wchodząc w  szczegóły analizowanej przez ju-
ry formy wizualnej, można krótko powiedzieć, że projekt dostarczał inspiracji 
do wielu refleksji na temat współczesnego obiektu pomnikowego i repertuaru 
środków wizualnych i swoistej „narracji” symbolicznej na temat upamiętnia-
nego zdarzenia. To osobne zagadnienie. Tu warto tylko podkreślić rozbieżność 
pierwotnej (projektowanej) lokalizacji z rzeczywistym miejscem posadowienia 
monumentalnej formy. Założenia konkursu przewidywały lokalizację w oko-
licach skweru ks. Twardowskiego, w  przestrzeni istniejącego tam parku oraz 

KONKURSY NA PROjEKTY POmNIKóW A ICH REALIZACjE
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innych aspektów otoczenia, zwłaszcza ściany klasztoru sióstr wizytek. Projekt 
przyciągał uwagę jurorów co najmniej trzema rozwiązaniami:

Trafnym wyczuciem skali minimalistycznej w  swym plastycznym wyrazie 
bryły. Właśnie wyczucie wielkości „surowego”, geometrycznego obiektu w sto-
sunku do całego, niewielkiego skweru, na nieco przesuniętej osi Krakowskiego 
Przedmieścia, było ważnym atutem projektu.

Niebanalnym zderzeniem części naziemnej (granitowej bryły) z  częścią 
podziemną (kontrastowym materiałowo i przestrzennie „grobem”, odsyłającym 
wprost do ludzkich ofiar).

Konceptualnym, możliwym tylko w wyobraźni widza, związkiem pomiędzy 
geometrycznym obiektem, sugerującym w metaforycznym trybie trap samolo-
tu, a ścianą klasztoru wizytek, na której znaleźć miał się krzyż smoleński. Krzyż, 
który jednoczył w bólu, przez lata oczekiwań na pomnik, wszystkich opłakują-
cych ofiary jako męczenników narodowych.

Pomnik był zatem w projekcie trójczłonowy: 1. granitowy „trap” do nieba, 2. 
podziemna strefa „grobowa”, zbudowana z surowej ziemi i światła oraz 3. ściana 
klasztoru wizytek z krzyżem smoleńskim. Granitowy monument kontrastował 
z  świetlnym, ukrytym niejako, podziemiem. Pusty szczyt „trapu” sugerujący 
odejście w uniwersalnie rozumiane zaświaty, miał dla wierzących dodatkowy 
sens – z nieziemskiej pustki pozwalał sprowadzać ofiary (w osobnym choć nie-
odległym miejscu) z powrotem do ludzkich serc, poprzez wysiłek myślowego 
skupienia i modlitwę w miejscu usytuowania krzyża. W miejscu, dodajmy dys-
kretnym, istniejącym tam od dawna.

Martwa ściana klasztorna zyskiwała dodatkowe znaczenie, została wciągnię-
ta niejako do pracy na rzecz pomnikowej narracji. Pomnik organizował zatem 
strefę podziemną, będącą strefą tajemniczego światła, strefę naziemną – grani-
tową formę w metonimicznym związku ze schodami jako „samolotowym tra-
pem” oraz strefę nadziemną – wyobrażony w myślach podniebny „łuk”, łączący 
szczyt schodów jako końca ziemskiej drogi pasażerów i załogi samolotu, z krzy-
żem dającym szansę ludziom wierzącym przywołać ofiary z nieba do pamięci 
żałobników.

Wielką satysfakcję, po otwarciu zalakowanych kopert z  nazwiskami pro-
jektantów, wzbudziła informacja, że autorem projektu jest Jerzy Kalina. Arty-
sta znany z wielu realizacji w przestrzeni publicznej, autor wybitnych instalacji 
i performansów. Twórca budzący zaufanie swoją postawą i wielkim dorobkiem.

Niestety, wszystkie te kluczowe walory musiały zostać poddane rewizji z po-
wodu wymuszonej na Społecznym Komitecie zmianie lokalizacji. Zmieniła się 

jan Stanisław Wojciechowski
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radykalnie relacja skali obiektu do otoczenia, osłabł efekt relacji granitowego 
obiektu do świetlnego „podziemia”, zniknął całkowicie krzyż smoleński i jego 
symboliczny potencjał oraz „konceptualna architektura” łącząca go z  wierz-
chołkiem granitowego „trapu”.

Poprzez zmianę lokalizacji (za zgodą, jak można przypuszczać, samego ar-
tysty) i  wynikające z  tego zmiany istotnych walorów projektu, zrealizowany 
na placu Piłsudskiego Pomnik Upamiętniający Ofiary Katastrofy Smoleńskiej 
2010 wziął rozwód z wyrokami Sądu konkursowego, którego poparcie było bu-
dowane w trakcie trwania konkursu na podstawie zupełnie innego konceptu.

Procedura wyłonienia zrealizowanego pomnika Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej Lecha Kaczyńskiego również w innym niż planowano miejscu, tak 
zresztą jak nazwisko rzeźbiarza, który ustawił figurę, nadał jej charakterystycz-
ny ruch, wyrzeźbił ręce i sportretował głowę – nie są znane szerszej publiczno-
ści. Widocznie, z różnych powodów nie kwapiono się do upowszechniania tej 
informacji.

Rysuje się duża rozbieżność, by nie powiedzieć – przepaść, pomiędzy projek- 
  tami i związanymi z obradami zakończonymi wyrokami jury a konkretny-

mi realizacjami w przestrzeni publicznej. Mógłby to być punkt wyjścia do antro-
pologicznej refleksji na temat trudnych relacji pomiędzy subtelną, symbolicz-
ną mową sztuki, artykułowaną przez rzeźbiarsko/urbanistyczna formę a mniej 
subtelną, wręcz brutalną mową politycznego „tu i  teraz”, dyktującą ostatecz-
ne warunki komunikacji społecznej. Byłaby okazja rozwinąć naukowy aparat 
cytatów, przypisów i skrótów. Niech ta, rzucona tylko jednym zdaniem, wizja 
rozwiniętej, humanistycznej interpretacji pozostanie na razie punktem dojścia, 
opisanego tu empirycznego doświadczenia w pozycji obserwatora uczestniczą-
cego.

KONKURSY NA PROjEKTY POmNIKóW A ICH REALIZACjE
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Summary

The article discusses the matter of discrepancies between the decisions of the compe-
tition Jury and the application of the projects submitted for the contest. The problem 

concerns the procedures of the realisation of two monuments commemorating the victims 
of the Smolensk plane crash, which were eventually built on Pilsudski Square in Warsaw. 
The text reveals the motives for the jury’s decision. It also shows the discrepancies between 
the submitted projects, based on a particular location indicated in the contest regulations, 
and the monuments built in an area different to the one previously determined.
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Stefania kOSSOwSka – dziennikarka 
pOlSkiej przeStrzeni puBlicznej 

na emigracji w lOndynie1

Wraz z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 roku nastąpił in-
tensywny rozwój we wszystkich dziedzinach życia politycznego, spo-

łecznego, gospodarczego, naukowego, kulturalnego i  innych. XIX-wieczne 
powstania narodowowyzwoleńcze, a  następnie I  wojna światowa, zmuszając 
kobiety do większej aktywności, do podjęcia ról dotychczas zarezerwowanych 
dla mężczyzn, naturalną koleją rzeczy uruchomiły m.in. proces ich stopnio-
wego wyzwalania spod supremacji mężczyzn. Rozwój cywilizacji, odkrycia na-
ukowe, ruchy rewolucyjne oraz emancypacyjne na świecie przyczyniły się do 
zmiany świadomości społecznej także wykształconych warstw polskiego spo-
łeczeństwa.

Okres dwudziestolecia międzywojennego w  Polsce wyznaczał, dzięki ra-
dykalnym przekształceniom społeczno-polityczno-prawnym, entuzjastycznie 

1 Artykuł jest przedrukiem z „Czasopisma Naukowego Instytutu Studiów Kobiecych”, 
2016, nr 1 (1), s. 9–23. Ze względu na ważną rolę, jaką odegrała S. Kossowska w pol-
skiej diasporze w Wielkiej Brytanii, redakcja uznała, że w rocznicę 100-lecia niepod-
ległości należy przypomnieć jej działalność. W tekście dokonano nielicznych popra-
wek.
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wspomaganym przez prasę kobiecą Towarzystwa Wydawniczego „Bluszcz”, no-
we standardy zachowań kobiety-obywatelki, kobiety-matki, kobiety-żony. Były 
one oparte wprawdzie na tradycji, jednak skonfrontowane i wzbogacone o no-
we jakości życia, takie jak zdobycie praw obywatelskich, kreowanie modelu 
współczesnej rodziny polskiej, nowego typu wykształconej kobiety, propago-
wanie pracy zawodowej kobiet. Możliwość zdobycia wyższego wykształcenia 
przez kobiety dawała szansę wykorzystania ich potencjału intelektualnego we 
współtworzeniu najszerzej pojętej kultury narodowej2, a także odegrania wiel-
kiej roli, jaką miały do spełnienia wobec Ojczyzny, wobec rodziny, wreszcie wo-
bec siebie samych.

Stefania Kossowska z domu Szurlej pochodziła z rodziny inteligenckiej. 
Urodziła się 23 września 1909 roku we Lwowie – miała to szczęście, że przyszła 
na świat w tym właśnie czasie. Jej dzieje, wyznawane idee i etos, książki, praca 
dziennikarska, służba piórem są znakomitym odzwierciedleniem możliwości, 
jakie dała naszym rodaczkom konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 17 mar-
ca 1921 roku i ustawa Sejmu z 1 lipca tego samego roku3. Polki stały się równo-
uprawnionymi obywatelkami, cieszącymi się pełnią praw politycznych i cywil-
nych. Młoda Stefania Szurlejówna w pełni z tego skorzystała.

Kossowska należy jednak do grona rzadko przywoływanych w piśmiennic-
twie naukowym, zapomnianych animatorek życia kulturalnego, a więc i poli-
tycznego, choć przyczyniła się w istotny sposób do zachowania polskiej tożsa-
mości narodowej na obczyźnie w czasie i po zakończeniu II wojny światowej. 
Doczekała się nielicznych naukowych opracowań na swój temat. Do ciekaw-
szych należy poświęcona jej wieloautorska publikacja, zatytułowana Pani Ste-
fa, wydana w Londynie w 1999 roku przez Polską Fundację Kulturalną, a także 
artykuł Beaty Kwieczko pt. Wybitna postać polskiej emigracji w Londynie, za-
mieszczony w „Przeglądzie Polsko-Polonijnym” z 2014 roku4.

2 Pojęcie „kultury” według Alfreda Louisa Kroebera, rozumiejącego ją jako aspekty 
funkcjonowania człowieka w sferze duchowej i materialnej, obejmującej obszar reli-
gii, polityki, gospodarki, sztuki, nauki, technologii, wychowania, języka, obyczajów 
itp., por. A. L. Kroeber, Istota kultury, przeł. P. Sztompka, Warszawa, 2002.

3 Szerzej zob.: J. Chwastyk-Kowalczyk, „Bluszcz” w latach 1918–1939. Tematyka spo-
łeczna oraz problemy kultury i literatury, Kielce, 2003, s. 68.

4 B. Kwieczko, Wybitna postać polskiej emigracji w Londynie, „Przegląd Polsko-Polonij-
ny”, 2014, nr 5–6, s. 409–424.
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Kossowska zaistniała w mediach, w polskiej przestrzeni publicznej5, kiedy 
przekazała pod koniec lat 90. XX wieku archiwum londyńskich „Wiadomości” 
Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika w Toruniu. 12. rocznica śmierci, przypa-
dająca jesienią 2015 roku, tej wielkiej erudytki, rozmiłowanej w czytaniu i pisa-
niu, której działalność należy uznać za fundament pejzażu życia kulturalnego 
polskiej diaspory na obczyźnie, stała się znakomitym momentem, aby przy-
wrócić pamięć jej dokonań twórczych – literackich, publicystycznych i organi-
zacyjnych.

Rodzina Szurlejów przeprowadziła się ze Lwowa do Warszawy w 1920 roku 
po wojnie polsko-bolszewickiej. Codziennością Stefanii było obcowanie z kul-
turą. Wspominała po latach:

Miałam brata i we czworo wszyscyśmy bez przerwy czytali, rozmawiali o tym. 
Moi rodzice kupowali wszystkie książki. Chodziło się do teatru, na koncerty. 
I rozmowy były ciągłe na te tematy. Poza tym żyliśmy w środowisku ludzi kultu-
ry: pisarzy, dziennikarzy, artystów, muzyków6.

Jej ojciec Stanisław Szurlej był adwokatem, obrońcą w  procesie brzeskim, 
związanym z  ruchem antysanacyjnym. Stefania dzięki temu szybko dojrzała 
politycznie, przyznając: To nie było życie, które się toczyło, tylko które się bardzo 
intensywnie przeżywało. […] To było życie bardzo świadome7.

Państwowe Gimnazjum i  Liceum im. Juliusza Słowackiego w  Warszawie 
ukończyła w 1927 roku. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości wyjechała na uni-
wersytet do Lozanny, gdzie przez semestr uczyła się języka francuskiego. Plano-
wała zostać lekarką, jednak ostatecznie podjęła studia prawnicze na Uniwersy-
tecie Warszawskim. Zrezygnowała z nich w 1934 roku z powodu przypadkowej 
przygody dziennikarskiej w „Bluszczu”8. Po wielu latach Kossowska z sentymen-
tem wspominała zdobywanie szlifów dziennikarskich w  redakcji tygodnika, 

5 Np. film dokumentalny pt. „Urodziłam się we właściwym czasie”, w reżyserii T. Wudz-
kiego, emitowany 9 VI 1997 r. w Programie 1 TVP; S. Kossowska, O „Prosto z mostu”. 
Rozmowa z Jerzym Pietrkiewiczem, „Kultura”, 1996, nr 7–8, s. 45–50.

6 S. Kossowska, Urodziłam się we właściwym czasie, „Archiwum Emigracji. Studia, 
szkice, dokumenty”, 2006, z. 1–2 (7–8), s. 229–230, wersja elektroniczna: Bu.umk.pl/ 
archiwum_emigracji/gazeta/ae_7.pdf, data dostępu 21 IX 2014.

7 Tamże.
8 M. A. Supruniuk, Przyjaciele i znajomi pani Kossowskiej. (I książki), „Archiwum Emi-

gracji. Studia, szkice, dokumenty”, 2006, z. 1–2 (7–8), s. 235, wersja elektroniczna: Bu-
.umk.pl/archiwum_emigracji/gazeta/ae_7.pdf, data dostępu 7 XII 2014.
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który był bardzo szacownym pismem kobiecym z  dużą tradycją XIX-wieczną. 
Tam naprawdę dosyć dużo się nauczyłam praktycznie techniki dziennikarskiej, 
[…] mogłam widzieć, jak się pracuje9. Pamiętała także niezapomnianą atmosferę 
przyjemnego ładu i życzliwej pomocy ze strony redaktorek, niekłamany autorytet 
bardzo godnej, mądrej Stefanii Podhorskiej-Okołów10.

Należy przypomnieć, że redakcja „Bluszczu” w okresie dwudziestolecia mię-
dzywojennego zamieszczała artykuły i reportaże kształtujące postawy obywatel-
skie wśród swoich odbiorczyń, namawiała do udziału w wyborach do Sejmu11, 
co także niewątpliwie wpłynęło na poglądy i sympatie polityczne przyszłej Kos-
sowskiej. Zawarte wtedy przyjaźnie przetrwały trudny czas wojny i pomogły 
w adaptacji na obczyźnie12. Z „Bluszczem” Szurlejówna współpracowała w la-
tach 1933–1938, zamieszczała wówczas opowiadania oraz artykuły poświęcone 
problematyce społecznej i architekturze13. Jednak za jej debiut uważa się repor-
taż z wycieczki do Rumunii, Bułgarii i Konstantynopola pt. Jedziemy w świat, 
opublikowany w 1933 w „Świecie Dziewcząt”14.

Koneksje ojca umożliwiły jej współpracę z codziennymi pismami warszaw-
skimi „ABC” i „Wieczorem Warszawskim” oraz od 1935 roku z tygodnikiem li-

9 S. Kossowska, Urodziłam się we właściwym czasie…, s. 231; L. Wójcik, Byliśmy nie-
złomni, nieprzejednani (sylwetka Stefanii Kossowskiej), „Nowe Książki”, 1996, nr 11, 
s. 4 okładki.

10 Słowa S. Kossowskiej wypowiedziane w filmie dokumentalnym w reż. T. Wudzkiego 
pt. „Urodziłam się we właściwym czasie”, emitowanym 9 VI 1997 r. w Programie 1 
TVP.

11 Por. np. J. Chwastyk-Kowalczyk, Bluszcz w latach 1918–1939…, s. 67–89; taż, Repor-
taż w „Bluszczu” w okresie dwudziestolecia międzywojennego, w: Reportaż w dwudzie-
stoleciu międzywojennym, red. K. Stępnik, M. Piechota, Lublin, 2004, s. 345–355; taż, 
Problemy kultury Krakowa na łamach „Bluszczu” w okresie dwudziestolecia między-
wojennego, w: Kraków – Lwów. Książki–czasopisma–biblioteki, Kraków, 2005, s. 444–
456.

12 J. Chwastyk-Kowalczyk, Bluszcz w latach 1918–1939…, s. 16; mowa tu o H. Naglero-
wej, która po niewoli w łagrze w Kazachstanie z armią gen. Andersa przedostała się 
na Wschód, by od 1946 r. osiąść na stałe w Londynie.

13 S. Szurlejówna, Parlament studencki, „Bluszcz”, 1933, nr 21, s. 16; taż, Jak pracują ko-
biety? Andrée Violis, znakomita dziennikarka francuska, „Bluszcz”, 1933, nr 50, s. 7; 
Poznań, miasto zieleni, „Bluszcz”, 1934, nr 20, s.  600–603; Najzwyklejsza historia, 
„Bluszcz”, 1934, nr 47, s. 1462–1463; Krew krąży, „Bluszcz”, 1935, nr 8, s. 220–221; 
Miłość słabsza od śmierci, „Bluszcz”, 1938, nr 2, s. 6 (30) – 7 (31).

14 S. Szurlejówna, Jedziemy w świat, „Świat Dziewcząt”, 1933, nr 8, s. 11–12.
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teracko-satyrycznym „Prosto z Mostu”, którego założycielem i redaktorem był 
Stanisław Piasecki. Otwarcie przyznawała, że znalazła się tam bez żadnej lite-
rackiej, a tym bardziej ideowej „zasługi”15. Za naturalne uważała, że będąc przy 
narodzinach tego pisma, które wizualizowało się podczas rozmów prowadzo-
nych w jej domu przez Piaseckiego, Adolfa Nowaczyńskiego i Stanisława Strze-
telskiego, będzie do niego pisała. Piaseckiego – redaktora naczelnego periodyku 
– bardzo ceniła za umiejętność odkrywania i wspierania młodych talentów oraz 
dawanie swobody pisania współpracownikom16, który czasem rzucał tylko lekko 
jakąś zawodową uwagę w rodzaju „czy nie za długie”, „za dużo przymiotników”, 
co się później bardzo przydawało17.

Jej pierwszy artykuł zatytułowany Koncert w Filharmonii ukazał się już w trze-
cim numerze „Prosto z Mostu”. W 1935 roku wydrukowano aż 18 apolitycznych 
i  aideologicznych18 publikacji Szurlejówny, w  których odnajdujemy rozmowy 
z  artystami, reportaże, sprawozdania z  różnych imprez kulturalnych, recenzje. 
W sumie w latach 1935–1939 ukazało się 37 jej tekstów, przy czym w 1936 ro-
ku kilka z cyklu Tajemnice twórczości. Współpracę z antysemickim tygodnikiem 
zakończył reportaż pt. We włoskich kościołach19, zamieszczony w piśmie w 1939 
roku. We Włoszech poznała Adama Kossowskiego20, a ślub z nim wzięła jesienią 
1938 roku. Z podróży poślubnej nadsyłała ze słonecznej Italii, jako korespondent-
ka zagraniczna, swoje reportaże do wspomnianych wyżej pism warszawskich.

15 O „Prosto z mostu”. Rozmowa z Jerzym Pietrkiewiczem, w: S. Kossowska, Przyjaciele 
i znajomi, Toruń, 1998, s. 59–65.

16 Tamże, s. 61–62.
17 Tamże.
18 Na tę rzucającą się w oczy apolityczność i aideologiczność publikacji Stefanii Szurlej 

zwrócił uwagę także M. Urbanowski, Szurlejówna z „Prosto z Mostu”, w: Pani Stefa, 
red. R. Habielski, K. Muszkowski, P. Kądziela, Londyn, 1999, s. 24.

19 S. Szurlej-Kossowska, We włoskich kościołach, „Prosto z Mostu”, 1939, nr 9, s. 6.
20 Adam Kossowski (1905–1986) – artysta malarz i ceramik, przez Anglików uważa-

ny za brytyjskiego twórcę; po wydostaniu się z łagru w 1943 r. dotarł na Wyspy Bry-
tyjskie, gdzie spędził resztę życia, poświęcając się głównie twórczości religijnej. Sze-
rzej zob.: J. Chwastyk-Kowalczyk, Londyński „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 
1944–1989. Gazeta codzienna jako środek przekazu komunikatów kulturowych, Kiel-
ce, 2008, s. 271–273; taż, Uniwersalny język twórczości polskich artystów plastyków na 
obczyźnie, w: Świat w obrazach. Zbiory graficzne w instytucjach kultury: ich typologia, 
organizacja i  funkcje, red. M. Komza, w serii „Bibliotekoznawstwo” XXVIII, Wro-
cław, 2009, s. 115–129; taż, Świat bez granic…, „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznaw-
czy”, Kielce, 2010, nr 2/13, s. 221–244.
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Po wybuchu II wojny światowej opuściła wraz z rodzicami kraj 17 września 
i przez Rumunię dotarła do Francji, gdzie pracowała w Ministerstwie Informa-
cji i Dokumentacji polskiego rządu na obczyźnie21, a potem do Wielkiej Bry-
tanii22. Kossowski w  listopadzie 1939 roku został aresztowany przez NKWD, 
skazany na pięć lat łagru i zesłany na Syberię. Pod koniec 1943 roku dotarł do 
Londynu. Kossowska po przybyciu na Wyspy Brytyjskie nadal pracowała w Mi-
nisterstwie Informacji, później jako referent do spraw literackich tego same-
go Ministerstwa do 1947 roku. Jednocześnie współpracowała z pismami, które 
ukazywały się na emigracji, oraz z polską sekcją Radia BBC, gdzie wygłaszała 
regularne pogadanki o polskich nowościach wydawniczych23. Pisywała między 
innymi dosyć dużo […] propagandowych rzeczy do biuletynu „Światpolu”24.

Po zakończeniu II wojny światowej Kossowska zdecydowała, że zosta-
je w  Londynie. Po likwidacji placówek utrzymywanych przez polski rząd na 
uchodźstwie, w latach 1949–1953 była urzędniczką Polish University College 
w Londynie. W latach 50. rozpoczęła współpracę z „Wiadomościami” Mieczy-
sława Grydzewskiego, w których przez ponad 20 lat prowadziła rubrykę W Lon-
dynie, podpisywaną pseudonimem „Big Ben”. W tygodniku drukowała także ar-
tykuły, recenzje, opowiadania i reportaże z podróży (cykl: W podróży). W 1964 
roku nakładem wydawnictwa Bolesława Świderskiego opublikowała zbiór 114 
felietonów, które ukazały się w „Wiadomościach” w latach 1953–1974, zatytu-
łowany Mieszkam w Londynie25. Książka została entuzjastycznie przyjęta przez 
środowisko emigracyjne. Opinia Zygmunta Nowakowskiego wyrażała pogląd 
wielu rodaków, którzy ją przeczytali:

Big Ben… posiada w najwyższym stopniu to, co zwiemy „zdrowym chłopskim 
rozumem”. Umie patrzeć nadzwyczaj bystro na sprawy tego świata. Nie imponują 
mu Anglicy, choć dostrzega u nich także pewne zalety. […] Podziwiam to, że Big 
Ben potrafi wydoić całą treść tygodnia, że w szarzyźnie i we mgle dostrzega tyle 
plam, tyle gry świateł i cienia. Big Ben nie jest fotografem i nie jest karykaturzystą, 
ale malarzem tych pięciu dni, które dzielą jeden weekend od drugiego. Kto inny 
przechodzi sto razy codziennie ta samą ulicą, jak ślepiec, jak człowiek głuchonie-

21 Mały słownik pisarzy polskich na obczyźnie 1939–1980, red. B. Klimaszewski, Warsza-
wa, 1992, s. 171.

22 R. Habielski, Zamiast wstępu, w: Pani Stefa…, s. 6.
23 M. A. Supruniuk, Przyjaciele i znajomi pani Kossowskiej…, s. 237.
24 S. Kossowska, Urodziłam się we właściwym czasie…, s. 233.
25 Taż, Mieszkam w Londynie, Londyn, 1964.
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my, Big Ben zaś widzi wszystko i wszystko słyszy, przykłada ucho do piersi Londy-
nu, bada puls, ekskursjuje, przeprowadza analizę, wie, ile jest cukru i ile jest biał-
ka. Moda kobieca, kościół, ludzie, ogród zoologiczny, jubileusz, wystawa obrazów 
albo psów, albo kwiatów, Wimbledon, bomba atomowa, autobus, kino itd., itd., 
wszystko to mieści się w stenograficznych rysunkach Big Bena, zawsze pełnych po-
lotu, bystrości, dowcipu, inteligencji i ogłady towarzyskiej. Zna stolicę Anglii lepiej 
niż wielu zawodowych londyńczyków. Technika pisarska najwyższej miary…26.

W tym samym czasie Kossowska zaczęła również stałą współpracę z Radiem 
Wolna Europa, które ogłosiło wówczas konkurs na esej: „Dlaczego nie wracam 
do kraju?”27. W 1954 roku Kossowska zdobyła w nim pierwszą nagrodę i zosta-
ła freelancerem rozgłośni. Pracowała tam aż do 1994 roku, kiedy została zlikwi-
dowana polska sekcja RWE. Publikowała także w piśmie RWE „Na Antenie”, 
które co miesiąc jako samodzielna wkładka pojawiało się w „Dzienniku Pol-
skim i Dzienniku Żołnierza”28.

Od 1969 roku z powodu choroby Grydzewskiego, a potem Michała Chmie-
lowca przejęła obowiązki redaktora naczelnego „Wiadomości”, by po śmierci 
obu redaktorów od 1974 roku prowadzić je sama do likwidacji pisma w marcu 
1981 roku29. Rafał Habielski wyraził opinię, że objęcie przez Kossowską redakcji 
tygodnika było znakiem czasu. Przejawem naturalnego następstwa pokoleniowe-
go oraz zatarciem podziałów i animozji przedwojennych30.

Mimo iż Kossowska nigdy nie redagowała samodzielnie żadnego pisma i by-
ła pełna obaw31, znakomicie sobie poradziła z tym wyzwaniem, jak również od 
1977 roku z obowiązkami dyrektora finansowego i administracyjnego periody-
ku. Nie kryła, że to była praca bez niedziel, bez świąt, bez godzin, ponieważ to 
była typowa emigracyjna instytucja jednoosobowa32. Zajmowała się tam wszyst-

26 Fragment recenzji Z. Nowakowskiego zamieszczony na okładce publikacji S. Kos-
sowskiej, Mieszkam w Londynie, Londyn, 1964.

27 S. Kossowska, Urodziłam się we właściwym czasie…, s. 233.
28 Por. M. A. Supruniuk, Przyjaciele i znajomi pani Kossowskiej…, s. 237.
29 List S. Kossowskiej do J. Chwastyk-Kowalczyk, Londyn, 3 V 1998, s. 2, prywatne ar-

chiwum autorki.
30 R. Habielski, Zamiast wstępu, w: Pani Stefa…, s. 7–8.
31 K. Muszkowski, Rozmowy przy perliczce, „Archiwum Emigracji. Studia, szkice, doku-

menty”, 2006, z. 1–2 (7–8), s. 264, wersja elektroniczna: Bu.umk.pl/archiwum_emi-
gracji/gazeta/ae_7.pdf, data dostępu 10 XII 2014.

32 S. Kossowska, Urodziłam się we właściwym czasie…, s. 233; por. list S. Kossowskiej do 
J. Chwastyk-Kowalczyk, Londyn, 12 VI 2000, prywatne archiwum autorki.
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kim: obliczała honoraria, adiustowała teksty, łamała numery, wybierała zdjęcia, 
ilustracje, odpisywała na listy. Generalnie kontynuowała formułę pisma przyję-
tą przez Grydzewskiego, jednak zamieszczała w „Wiadomościach”

rzeczy, które Grydzewskiemu na pewno by się nie spodobały, […] wiersze mło-
dych poetów z kraju, niektórych pod prawdziwym nazwiskiem, innych pod pseu-
donimem. Ale o żadnej radykalnej zmianie linii programowej pisma nie mogło 
być mowy. Po pierwsze dlatego, że ja sama nie miałam ambicji nowatorskich, 
a po drugie – że nie było młodych, którzy chcieliby przejąć „Wiadomości”33.

W 1973 roku została wybrana na członka jury Nagrody „Wiadomości”, za-
stępując zmarłego w czerwcu tego roku Wacława Grubińskiego. Tadeusz No-
wakowski uważał, że była tam animatorką polskiego życia kulturalnego nad 
Tamizą34. W latach 1976–1991 pełniła także rolę przewodniczącej komisji wy-
mienionej wyżej nagrody, której historię opisała w książce pt. Od Herberta do 
Herberta. Nagroda „Wiadomości” 1958–199035.

Po zamknięciu „Wiadomości” z  powodów finansowych Kossowska nie-
przerwanie zajmowała się pisaniem książek i artykułów do prasy emigracyjnej, 
m.in.: „Kultury”, „Przeglądu Powszechnego”, „Orła Białego”, „Pulsu”, „Pamiętni-
ka Literackiego”, „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza”. Z tym ostatnim 
wraz z jego samoistnym dodatkiem „Tygodniem Polskim” (do 198436) współ-
pracowała już od 1959 roku, pisząc cykl felietonów, podpisywany pseudoni-
mem „sk”, zatytułowany Ważne i nieważne. Bardzo ceniła Jerzego Giedroycia, 
z którego miesięcznikiem współpracowała od 1985 roku i który nie pozwalał 
jej zardzewieć37. Poza wspomnianymi już książkami, drukiem ukazała się także 
antologia „Wiadomości” na emigracji38 oraz wybory opowiadań, felietonów, ar-

33 S. Kossowska, Urodziłam się we właściwym czasie…, s. 233.
34 L. Paszkowski, Spojrzenie z dalekiej perspektywy, w: Pani Stefa…, s. 133.
35 Od Herberta do Herberta. Nagroda „Wiadomości” 1958–1990, oprac. i przedmowa 

S. Kossowska, postscriptum T. Nowakowski, Londyn, 1993.
36 List S. Kossowskiej z 22 lipca 1984 r., w: S. Kossowska, Definicja szczęścia. Listy do 

Anny Frajlich 1972–2003, do druku przygotowała, słowem wstępnym i przypisami 
opatrzyła A. Supruniuk, Toruń, 2007, s. 82.

37 Absolutna wolność. Stefania Kossowska o „Środzie Literackiej” i książkach. Rozmowa 
Mirosława A. Supruniuka ze Stefanią Kossowską, „Archiwum Emigracji. Studia, szki-
ce, dokumenty”, 2006, z. 1–2 (7–8), s.  247, wersja elektroniczna: Bu.umk.pl/archi-
wum_emigracji/gazeta/ae_7.pdf, data dostępu 20 XI 2014.

38 „Wiadomości” na emigracji. Antologia prozy 1940–1967 w wyborze i z przedmową S. Kos-
sowskiej, Londyn, 1968.
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tykułów recenzyjnych i wspomnieniowych: Jak cię widzę, tak cię piszę39, Galeria 
przodków40 oraz Przyjaciele i znajomi41.

W lutym 1986 roku w wieku prawie 80 lat Kossowska podjęła się redago-
wania miesięcznego dodatku do „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza” 
– „Środy Literackiej”. Ten całkowicie niezależny dodatek prowadziła, mimo po-
ważnych kłopotów ze zdrowiem, aż do sierpnia 2002 roku42. Przez 16 lat ukaza-
ło się aż 200 jego numerów.

Kossowska od 1986 do 1992 roku była członkiem Związku Pisarzy Polskich 
na Obczyźnie, a w latach 80. pełniła funkcję doradcy literackiego Polskiej Fun-
dacji Kulturalnej w Londynie. Od roku 1990 publikowała również w pismach 
ukazujących się w Polsce: „Dekadzie Literackiej”, „Tygodniku Powszechnym”, 
„Więzi” czy „Gazecie Wyborczej”43.

Przyjmowała wielu gości z  Polski, którzy przyjeżdżali do Londynu: bied-
nych studentów, magistrów i  świeżo upieczonych doktorantów historii i poloni-
styki, których zaciekawiła atrakcja emigracji literackiej, artystycznej i politycz-
nej44. W 1994 roku przekazała Archiwum „Wiadomości” wraz z wyposażeniem 
pokoju redakcyjnego i pamiątkami po redaktorach, przy wsparciu finansowym 
Fundacji z  Brzezia Lanckorońskich, które zostało przewiezione do Biblioteki 
Uniwersyteckiej w Toruniu45. Od 1995 roku współredagowała serię wydawni-
czą „Archiwum Emigracji”, którą wydawał Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu.

Za swoją działalność literacką i redaktorską Kossowska otrzymała wiele na-
gród i odznaczeń, dla przykładu: nagroda Fundacji im. Alfreda Jurzykowskie-
go w 1980 roku, nagroda im. Stefana Badeniego w 1984, nagroda „Kultury” im. 
Zygmunta Hertza w 1993 roku. Edward Raczyński w 1980 roku nadał jej Krzyż 

39 S. Kossowska, Jak cię widzę, tak cię piszę, Londyn, 1973.
40 Taż, Galeria przodków, Warszawa, 1991.
41 Taż, Przyjaciele i znajomi, Toruń, 1998.
42 List S. Kossowskiej z  2 lutego 1986 r., w: S. Kossowska, Definicja szczęścia. Li-

sty do Anny Frajlich…, s. 101; opis zawartości „Środy Literackiej”, autorów zob.: 
J. Chwastyk-Kowalczyk, Londyński „Dziennik Polski i  Dziennik Żołnierza” 1944–
1986…, s. 94–96.

43 M. A. Supruniuk, Przyjaciele i znajomi pani Kossowskiej…, s. 239.
44 K. Muszkowski, Złote żniwo państwa Kossowskich, w: Pani Stefa…, s. 12.
45 Tenże, Rozmowy przy perliczce, „Archiwum Emigracji. Studia, szkice, dokumenty”, 

2006, z. 1–2 (7–8), s. 267, wersja elektroniczna: Bu.umk.pl/archiwum_emigracji/ga-
zeta/ae_7.pdf, data dostępu 10 XII 2014.
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Oficerski Polonia Restituta. 14 lat później została odznaczona przez Lecha Wa-
łęsę Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 1997 roku Senat 
Uniwersytetu w Toruniu przyznał jej Medal „Za Zasługi Położone dla Rozwo-
ju UMK”46.

Zmęczona 60-letnią pracą zawodową, Stefania Kossowska zmarła w Antoko-
lu w Londynie 15 września 2003 roku w wieku 94 lat. Została pochowana obok 
męża (Adam Kossowski zmarł 31 marca 1986 roku) na cmentarzu w opactwie 
karmelitów w Aylesford47.

Stefania Kossowska – animatorka polskiego życia intelektualnego na emi- 
 gracji, należąca do generacji twórców wyrosłych w czasach suwerenności, 

dojrzewająca w Polsce niepodległej, poddana ciężkiej próbie wojennej tułacz-
ki oraz podejmująca po zakończeniu II wojny światowej dramatyczne decyzje 
o pozostaniu na obczyźnie – swym uniwersalnym widzeniem świata, twórczo-
ścią, a także działaniami w sferze publicznej, dała świadectwo przynależności 
polskiej kultury do świata zachodniego. Nigdy nie dała się uwieść przedwojen-
nej polskiej prowincjonalnej, nacjonalistycznej perspektywie. Obdarzona wie-
loma talentami, konsekwentnie syntetyzowała uniwersalne, a zarazem polskie 
wartości w swoich polifonicznych wielogatunkowych wypowiedziach, komen-
tarzach, obserwacjach, szeptach i  spojrzeniach. Dzięki takim synkretycznym 
postaciom ojczyzna gromadzi swoje ślady, a Polska odzyskuje pamięć48.

BiBliOgrafia

Archiwalia

Prywatne archiwum jolanty Chwastyk-Kowalczyk

List Stefanii Kossowskiej do Jolanty Chwastyk-Kowalczyk, Londyn, 3 V 1998.
List Stefanii Kossowskiej do Jolanty Chwastyk-Kowalczyk, Londyn, 12 VI 2000.

46 M. A. Supruniuk, Przyjaciele i znajomi pani Kossowskiej…, s. 238.
47 M. Bielicka, Niedzielne spotkania, „Archiwum Emigracji. Studia, szkice, dokumenty”, 

2006, z. 1–2 (7–8), s. 275, wersja elektroniczna: Bu.umk.pl/archiwum_emigracji/ga-
zeta/ae_7.pdf, data dostępu 20 XI 2014.

48 Ks. B. Miązek, Książka ważna i potrzebna, „Pamiętnik Literacki”, Londyn, 2014, 
t. XLVII, s. 163.

jolanta Chwastyk-Kowalczyk



61

Opracowania

Chwastyk-Kowalczyk Jolanta, Bluszcz w  latach 1918–1939. Tematyka społeczna 
oraz problemy kultury i literatury, Kielce, 2003.

Chwastyk-Kowalczyk Jolanta, Londyński „Dziennik Polski i  Dziennik Żołnierza” 
1944–1989. Gazeta codzienna jako środek przekazu komunikatów kulturowych, 
Kielce, 2008.

Chwastyk-Kowalczyk Jolanta, Problemy kultury Krakowa na łamach „Bluszczu” 
w okresie dwudziestolecia międzywojennego, w: Kraków – Lwów. Książki–czasopi-
sma–biblioteki, Kraków, 2005.

Chwastyk-Kowalczyk Jolanta, Reportaż w „Bluszczu” w okresie dwudziestolecia mię-
dzywojennego, w: Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym, red. K. Stępnik, 
M. Piechota, Lublin, 2004.

Chwastyk-Kowalczyk Jolanta, Świat bez granic…, „Rocznik Bibliologiczno-Praso-
znawczy”, Kielce, 2010, nr 2/13.

Chwastyk-Kowalczyk Jolanta, Uniwersalny język twórczości polskich artystów pla-
styków na obczyźnie, w: Świat w obrazach. Zbiory graficzne w instytucjach kultu-
ry: ich typologia, organizacja i funkcje, red. Małgorzata Komza, w serii „Bibliote-
koznawstwo” XXVIII, Wrocław, 2009.

Kossowska Stefania, Definicja szczęścia. Listy do Anny Frajlich 1972–2003, do dru-
ku przygotowała, słowem wstępnym i przypisami opatrzyła A. Supruniuk, To-
ruń, 2007.

Kossowska Stefania, Jak cię widzę, tak cię piszę, Londyn, 1973.
Kossowska Stefania, Mieszkam w Londynie, Londyn, 1964.
Kroeber Alfred Louis, Istota kultury, przeł. Piotr Sztompka, Warszawa, 2002.
Kwieczko Beata, Wybitna postać polskiej emigracji w Londynie, „Przegląd Polsko-

-Polonijny”, 2014, nr 5–6.
Miązek Bonifacy, Książka ważna i potrzebna, „Pamiętnik Literacki”, Londyn, 2014, 

t. XLVII.
O „Prosto z Mostu”. Rozmowa z Jerzym Pietrkiewiczem, w: S. Kossowska, Przyjacie-

le i znajomi, Toruń, 1998.
Od Herberta do Herberta. Nagroda „Wiadomości” 1958–1990, oprac. i przedmowa 

Stefania Kossowska, postscriptum Tadeusz Nowakowski, Londyn, 1993.
Pani Stefa, red. Rafał Habielski, Krzysztof Muszkowski, Paweł Kądziela, Londyn, 1999.
Urbanowski M., Szurlejówna z „Prosto z Mostu”, w: Pani Stefa, red. R. Habielski, 

K. Muszkowski, P. Kądziela, Londyn, 1999.
Wasiak-Taylor Regina, Dzieje nagrody literackiej 1951–2011 Związku Pisarzy Pol-

skich na Obczyźnie, Londyn, 2011.
„Wiadomości” na emigracji. Antologia prozy 1940–1967 w wyborze i z przedmową 

Stefanii Kossowskiej, Londyn, 1968.

STEfANIA KOSSOWSKA – DZIENNIKARKA POLSKIEj PRZESTRZENI



62

Wspomnienia i pamiętniki

Kossowska Stefania, Galeria przodków, Warszawa, 1991.
Kossowska Stefania, Przyjaciele i znajomi, Toruń, 1998.

Publicystyka

Kossowska Stefania, O „Prosto z mostu”. Rozmowa z Jerzym Pietrkiewiczem, „Kul-
tura”, 1996, nr 7–8.

Szurlej-Kossowska Stefania, We włoskich kościołach, „Prosto z Mostu”, 1939, nr 9.
Szurlejówna Stefania, Jedziemy w świat, „Świat Dziewcząt”, 1933, nr 8.
Szurlejówna Stefania, Krew krąży, „Bluszcz”, 1935, nr 8.
Szurlejówna Stefania, Miłość słabsza od śmierci, „Bluszcz”, 1938, nr 2.
Szurlejówna Stefania, Najzwyklejsza historia, „Bluszcz”, 1934, nr 47.
Szurlejówna Stefania, Parlament studencki, „Bluszcz”, 1933, nr 21.
Szurlejówna Stefania, Poznań, miasto zieleni, „Bluszcz”, 1934, nr 20.
Wójcik Lidia, Byliśmy niezłomni, nieprzejednani (sylwetka Stefanii Kossowskiej), 

„Nowe Książki”, 1996, nr 11.

Inne, pomocnicze źródła informacyjne

Mały słownik pisarzy polskich na obczyźnie 1939–1980, red. Bolesław Klimaszew-
ski, Warszawa, 1992.

„Urodziłam się we właściwym czasie”, reż. Tadeusz Wudzki, film dokumentalny 
emitowany 9 VI 1997 r. w Programie 1 TVP.

Strony internetowe

Absolutna wolność. Stefania Kossowska o „Środzie Literackiej” i książkach. Rozmowa 
Mirosława A. Supruniuka ze Stefanią Kossowską, „Archiwum Emigracji. Studia, 
szkice, dokumenty”, 2006, z. 1–2 (7–8), wersja elektroniczna: Bu.umk.pl/archi-
wum_emigracji/gazeta/ae_7.pdf, data dostępu 20 XI 2014.

Bielicka M., Niedzielne spotkania, „Archiwum Emigracji. Studia, szkice, dokumen-
ty”, 2006, z. 1–2 (7–8), wersja elektroniczna: Bu.umk.pl/archiwum_emigracji/ga-
zeta/ae_7.pdf, data dostępu 20 XI 2014.

Kossowska Stefania, Urodziłam się we właściwym czasie, „Archiwum Emigracji. 
Studia, szkice, dokumenty”, 2006, z. 1–2 (7–8), wersja elektroniczna: Bu.umk.pl/ 
archiwum_emigracji/gazeta/ae_7.pdf, data dostępu 7 XII 2014.

Koscielscy.pl/fundacja, data dostępu 7 XII 2014.
Muszkowski Krzysztof, Rozmowy przy perliczce, „Archiwum Emigracji. Studia, 

szkice, dokumenty”, 2006, z. 1–2 (7–8), wersja elektroniczna: Bu.umk.pl/archi-
wum_emigracji/gazeta/ae_7.pdf, data dostępu 10 XII 2014.

jolanta Chwastyk-Kowalczyk



63

Supruniuk Mirosław Adam, Przyjaciele i znajomi pani Kossowskiej. (I książki), „Ar-
chiwum Emigracji. Studia, szkice, dokumenty”, 2006, z. 1–2 (7–8), wersja elek-
troniczna: Bu.umk.pl/archiwum_emigracji/gazeta/ae_7.pdf, data dostępu 7 XII 
2014.

jolanta Chwastyk-Kowalczyk

Stefania kOSSOwSka – tHe jOurnaliSt Of pOliSH 
puBlic Space in exile in lOndOn

Summary

In the autumn of 2019 passed the 16th anniversary of the death of Stefania Kossowska, Pol- 
 ish public space journalist in exile in London. Born in Lvov in 1909, educated in Warsaw 

and abroad, she was a great erudite, fond of reading and writing. Her creative accomplish-
ments, literary, journalistic and organizational activity is the foundation of the cultural life 
landscape of Polish diaspora abroad. She belonged to the generation „invincible”, formed in 
the interwar period, gained her journalist Polish in the editorial staff of „Ivy”, „ABC”, „War-
saw Evening” and „Straight in the Eyes”. A collaborator of the Polish émigré magazines in 
the UK: Mieczysław Grydzewski’s „News” (editor-in-chief in the years 1974 to 1981), „Gen-
eral Overview”, „White Eagle”, „Pulse”, „Literary Memoirs,” „Polish Diary and Soldier’s Di-
ary” with its addendum – „Polish Week”, Parisian „Culture”. The author, among others, of 
books: I live in London; From Herbert to Herbert. The „News” Award 1958–1990; I write you 
as I see you; Ancestors Gallery and Friends and acquaintances. She was a permanent collab-
orator of the Radio Free Europe. In 1994 she gave the „News” archive to the University Li-
brary in Torun.

Keywords: Stefania Kossowska, journalist, Polish émigré magazines in the UK, Radio Free 
Europe
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OrzecznictwO kary śmierci 
jakO element pOlityki karnej 

w wyBranycH pańStwacH świata 
na przełOmie xix i xx wieku

wStęp

Kara śmierci w teorii prawa karnego w wielu państwach jest uznawana zasad- 
 niczo za niehumanitarną i anachroniczną, a w praktyce coraz częściej eli-

minuje się ją z katalogu kar. Widać to zwłaszcza w krajach rozwiniętych, z cha-
rakterystycznym wyjątkiem Stanów Zjednoczonych. Ponadto można dostrzec 
widoczną, wyrażaną w  szeregu dokumentów międzynarodowych, ewolucję 
w rozumieniu praw człowieka jako wykluczających lub przynajmniej zasadni-
czo ograniczających możliwość stosowania kary śmierci. Również w naucza-
niu Kościoła katolickiego daje się dostrzec znamienne przesunięcie akcentów. 
Wciąż uznaje się dopuszczalność, o czym można się dowiedzieć na przykład 
z nowego katechizmu. Dąży się jednak do jej ograniczenia, a nawet usunięcia, 
o ile to tylko możliwe1.

1 B. Bartusiak, Kara śmierci w świetle sporu o racjonalizację kary, Warszawa, 2011, s. 9; 
por. tenże, Kara śmierci w świetle nauki Kościoła katolickiego ze szczególnym uwzględ-
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Eric Neumayer zwraca uwagę, iż kary śmierci nie da się porównać z żadną 
inną, a jej istnienie wywołuje napięcia polityczne pomiędzy państwami w kwe-
stii prawomocnego stosowania2, co w konsekwencji doprowadza do odmien-
nych stanowisk tychże państw względem siebie3.

Andrzej Zoll, odwołując się do pojęcia winy i kary, pisze:

Każdy z nas posługuje się na co dzień pojęciem winy i pojęciem kary. Wielo-
krotnie innym przypisujemy winę i wielokrotnie domagamy się wymierzenia win-
nym sprawiedliwej kary. Od czasu do czasu i my sami mamy poczucie własnej 
winy, wyrzuty sumienia. Pytanie jest następujące: czy do końca zdajemy sobie 
dokładnie sprawę, co to znaczy uznać kogoś za winnego? Czy do końca zdajemy 
sobie sprawę, co to znaczy wymierzyć komuś karę? I czy zadaliśmy sobie pytanie, 
co usprawiedliwia człowieka, nawet jeśli pełni urząd państwowy, do wymierzenia 
kary drugiemu człowiekowi?4

Centrum Badań Opinii Społecznej przeprowadziło w 2007 roku wśród ogó-
łu społeczeństwa sondaż opinii publicznej na temat stosunku do kary śmierci, 
którego wyniki opublikowano na łamach prasy oraz na oficjalnej stronie inter-
netowej CBOS. Czytamy tam:

Zwolennicy stosowania kary śmierci w Polsce dwukrotnie przeważali nad prze-
ciwnikami. Niemal dwie trzecie badanych (63%) akceptowało orzekanie tego ro-
dzaju kary za najcięższe przestępstwa, a niespełna jedna trzecia (31%) była temu 
przeciwna. Tylko nieliczni (6%) nie zdeklarowali wyrobionego zdania w tej kwe-
stii. Biorąc jednak pod uwagę wyłącznie ugruntowane opinie na ten temat, na-
leży zaznaczyć, że zdecydowanych zwolenników orzekania kary śmierci w okre-
ślonych przypadkach jest niemal czterokrotnie więcej niż jej zdecydowanych 
kontestatorów5.

W badaniach przeprowadzonych w 2011 roku przez CBOS na pytanie, czy 
karę śmierci powinno się stosować za najcięższe przestępstwa, 61% responden-

nieniem Katechizmu Kościoła katolickiego oraz Encykliki „Evangelium vitae”, w: 
Współczesna przestępczość. Problemy prawnokarne, kryminalistyczne i kryminologicz-
ne, red. K. Sławik, Szczecin, 1996.

2 E. Neumayer, Death Penalty: The Political Foundations of the Global Trend Towards 
Abolition, „Human Right Review”, 2008, vol. IX (II), s. 241.

3 Tenże, Death Penalty Abolition and the Ratification of the Second Optional Protocol, 
„The International Journal of Human Rights”, 2008, vol. XII (I), s. 3.

4 A. Zoll, Wina i kara, „Nauka”, 2004, nr 1, s. 36.
5 Strona internetowa: Cbos.pl/SPISKOM.POL/2007/K_051_07.PDF, dostęp 10 VI 2014.
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tów odpowiedziało pozytywnie (w tym 40% opowiedziało się w  sposób sta-
nowczy za taką możliwością, a 21% uznało, iż raczej powinno), natomiast 34% 
wyraziło sprzeciw (15%, że zdecydowanie nie powinna być stosowana, a 19%, 
że raczej nie powinna). Wyraźnie widać, iż w dalszym ciągu zwolenników wię-
cej niż przeciwników. Porównując powyższe dane z poprzednimi – poczynając 
od 1987 roku (łącznie 16 badań) – najwięcej zwolenników kary śmierci odno-
towano w 1999 i 2000 roku (aż 77%), niewiele mniej, bo 76% w 1998 roku oraz 
po 74% w 1996 i 1997. Najmniej opowiadających się za wyrokiem odnotowa-
no w 1989 (tylko 52%), ale w tym roku było też najwięcej niezdecydowanych6.

Poznanie stosunku do kary śmierci określonych grup społecznych mo-
że wspomóc politykę karną, która biorąc pod uwagę opinię wszystkich, jak 
i  poszczególnych grup społecznych, pozwoli w  odpowiedni sposób kształto-
wać prawo karne oraz w większym stopniu je kontrolować, a nawet z czasem 
zmniejszać przestępczość występującą w społeczeństwie. W stosunku do od-
straszającej funkcji kary śmierci Roger Hood pisze, iż problemem nie jest to, 
czy kara śmierci odstrasza niektórych – jeśli tylko kilka osób – ale czy   osoba, 
która ma zamiar popełnić przestępstwo, najprawdopodobniej morderstwo, bie-
rze pod uwagę ewentualność wykrycia popełnionego przestępstwa oraz możli-
wość skazania na śmierć7.

Po kilkuletnim moratorium na wykonywanie kary śmierci w  Polsce, kara 
przestała istnieć na mocy kodeksu karnego obowiązującego od 7 grudnia 1989 
roku. Jednak życie stawia ludzi w obliczu wstrząsających przypadków bestial-
skich zbrodni, łączących się z  obserwowaną od dłuższego czasu brutalizacją 
aktów przestępczych. Konsekwencją tego jest nadal aktualna dyskusja nad za-
sadnością przywrócenia i stosowania sankcji wobec osób dopuszczających się 
okrutnych, budzących wiele kontrowersji zbrodni.

W polskim prawie karnym kara śmierci została opisana bardzo rozlegle ze 
względu na historyczne dzieje, gdyż dawne ustawodawstwo dopuszczało sto-
sowanie jej wobec winnych. Natomiast z chwilą, kiedy została skreślona z ka-
talogu kar kryminalnych, zainteresowano się nią z perspektywy ruchu aboli-
cjonistycznego i retencjonistycznego. Argumenty obu stanowisk dotyczą wielu 
dziedzin życia społecznego, począwszy od zagadnień etycznych, które sprzeci-
wiają się stosowaniu kary śmierci, skończywszy na utylitarnych przesłankach 
zalecających powrót. Warto zwrócić uwagę na definicję kary śmierci jako

6 Strona internetowa: Cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_060_11.PDF, dostęp 1 IV 2019.
7 R. Hood, The Death Penalty: A Worldwide Perspective, Oxford, 2002, s. 208.
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Najwyższego wymiaru kary przewidzianego za najcięższe przestępstwa, które-
go stosowanie jest przedmiotem sporów etycznych i prawnych oraz kwestionowa-
ne obecnie w prawodawstwie coraz większej ilości państw8.

Odnosząc się do ogólnego pojęcia kary, warto wskazać, że

Kara ma na celu ochronę dobra wspólnego oraz ludzi przed złem. Chodzi tu 
o zabezpieczenie wspólnoty przed przestępcą. Trzeba jednak pamiętać, że kara 
nie ma na celu jedynie ochrony ładu publicznego i zapewnienia bezpieczeństwa 
ludziom. Staje się ona również narzędziem poprawy, która nabiera wartości za-
dośćuczynienia, gdy winny dobrowolnie przyjmuje wymierzoną mu karę9.

Jak podkreśla Alicja Grześkowiak, kara śmierci to nie problem wyłącznie 
ilościowy, ale przede wszystkim jakościowy, co umiejscawia rozważania na 
płaszczyźnie aksjologicznej. Czym jest kara śmierci z tego punktu widzenia? To 
pytanie ludzie zadają sobie od dawna. Odpowiedzi bywają różne, głównie w za-
leżności od pozwalającej pozbyć się przyjmowanej koncepcji człowieka, wizji 
państwa i prawa, najogólniej mówiąc – od akceptowanego systemu wartości. 
Nikt jednak, nawet entuzjaści tej wspaniałej sankcji, pozwalającej raz na zawsze 
pozbyć się wrogów ludzkości, nie zaprzeczają, że kara śmierci jest po prostu za-
biciem jednego człowieka przez drugiego. Tej prawdziwej treści nie zmieni na-
wet to, że prawo karne uchyla przestępność takiego zabójstwa jako dokonanego 
w ramach tzw. kontratypu działania w ramach prawem określonych obowiąz-
ków. Poza ocenami prawnymi funkcjonują przecież moralne oceny naszego za-
chowania – najlepszym dowodem rozbieżności ocen w tym przypadku jest nasz 
stosunek do kata zabijającego zawodowo ludzi skazanych na tę karę10.

W świetle prawa karnego jej definicja zawiera w sobie niezmienne przesłan-
ki dotyczące rygorystycznych zasad stosowania w odniesieniu do wymierzania 
za najcięższe przestępstwa, jak również obowiązującego ograniczenia dotyczą-
cego wieku przestępcy oraz kategorycznego zakazu stosowania egzekucji wobec 
kobiet ciężarnych. Definicja przedstawia karę śmierci na tle innych kar zasadni-
czych będących wobec niej sankcjami alternatywnymi.

8 A. Zwoliński, Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, Radom, 2003, s. 221.
9 M. Wyrostkiewicz, Kara śmierci w  dobie terroryzmu. Analizy antropologiczno-spo-

łeczne, „Teologia i Moralność”, 2008, t. III, s. 212.
10 A. Grześkowiak, Współczesne problemy kary śmierci, „Przegląd Powszechny”, 1988, 

nr 1/797, s. 26–27.
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kara śmierci w SyStemie kar 
dawnegO prawa pOlSkiegO

W całej swojej historii współczesnej Polska nie uniknęła kontrowersji wo-
kół stosowania ostatecznej kary. Śledząc rozwój historyczny regulacji 

prawnych dotyczących tej kwestii, można zauważyć ewolucję wpływów różnych 
czynników prawnych, politycznych, społecznych, filozoficznych, jak i między-
narodowych, które doprowadziły do obecnego braku kary śmierci w polskim 
systemie prawnym11.

Statuty Kazimierza III Wielkiego, wydane w  połowie XIV wieku12, stano-
wiły pierwsze unormowania kary śmierci. Zasądzały karę śmierci za zagarnię-
cie podatków, obracanie obcą monetą lub wyłudzenie nienależnych świadczeń 
z  żup królewskich. Sądy kościelne na czele z  inkwizytorem sądziły ludzi po-
dejrzanych o herezję, następnie oddawano skazanych w ręce władzy świeckiej, 
która wymierzała karę śmierci poprzez spalenie żywcem na stosie. Po wydaniu 
w 1424 roku przez Władysława Jagiełłę edyktu wieluńskiego13, który uznawał 
wyznawanie zasad husyckich za zbrodnię obrazy majestatu, nasiliła się inkwi-
zycja kościelna. Nie karano już zmiany wyznania rzymskokatolickiego na in-
ne w XVI wieku, mimo to w Rzeczypospolitej polowano wtedy na czarownice, 
przez co spalono 34 osoby.

Późniejsza konstytucja (uchwała sejmowa) z 1586 roku przewidywała karę 
śmierci za umyślne zabójstwo człowieka, porwanie, spiski przeciwko władzom 
miejskim, napad na drodze, gwałtowne najście na dom czy homoseksualizm. 
Kobieta mogła uratować życie skazańca na mocy zwyczaju (wyproszenie od ka-
ry śmierci), jeżeli oświadczyła, że chce zawrzeć związek małżeński ze skazanym 
(por. przypadek bohaterów Krzyżaków Henryka Sienkiewicza – Zbyszka z Bog-
dańca, ocalonego przez Danusię Jurandównę). Niektórzy, chcąc uniknąć kary, 
umawiali się z katem, aby ten przeprowadził egzekucję niedbale, ponieważ nie 
wykonuje się egzekucji po raz drugi. W 1588 roku ustawa sejmowa14 uchyliła 
możliwość wykupienia się główszczyzną człowieka skazanego za umyślne za-
bójstwo.

11 W. Pływaczewski, W. Cebulak, Capital Punishment in Poland: The Debate Contin-
ues, „International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice”, 2000, vol. 
XXIV (I), s. 159–174.

12 J. Wojnowski, Wielka encyklopedia PWN, Warszawa, 2003, s. 269.
13 J. Kofman, Encyklopedia popularna PWN, Warszawa, 1993, s. 933.
14 J. Wojnowski, Wielka encyklopedia PWN…, s. 269.
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Najczęściej orzekaną sankcją w praktyce sądów gdańskich w XVI–XVII wie-
ku była kara śmierci. Od 1690 roku zrezygnowano z orzekania jej wobec zło-
dziei, a okres oświecenia zapoczątkował tendencje do zniesienia i szczegółowe-
go określenia ograniczeń oraz do ścisłego określenia przestępstw, które zostały 
nią obwarowane. W 1776 roku usunięto wyrok za uprawianie czarów. Po roz-
biorach ziemie polskie przyjęły prawa karne państw zaborczych.

W XVIII i XIX wieku w Galicji, jak również na ziemiach austriackich, obo-
wiązywał Powszechny kodeks karny o zbrodniach i karach, zwany Józefiną, któ-
ry dopuszczał stosowanie kary śmierci w postępowaniu doraźnym. Pierwszego 
stycznia 1806 roku przyjęto w  całej monarchii habsburskiej i  w zaborze au-
striackim Księgę ustaw o zbrodniach i ciężkich policyjnych przestępstwach, na-
zwany Franciszkaną, która dopuszczała stosowanie kary śmierci w postępowa-
niu zwyczajnym za morderstwo, zabójstwo na tle rabunkowym oraz podpalenie. 
W 1852 roku ustawa o zbrodniach, występkach i wykroczeniach zastąpiła Fran-
ciszkanę. Obowiązywała na ziemiach polskich byłego zaboru austriackiego do 1 
września 1932 roku i dopuszczała orzekanie najwyższego wyroku15.

Z kolei na ziemiach zaboru pruskiego obowiązywał Landrecht pruski z 1794 
roku, w którym karę śmierci przewidywano za wiele przestępstw, głownie zaś za 
zbrodnie przeciw państwu lub zabójstwo człowieka16. W 1851 roku zaczął obo-
wiązywać Kodeks karny pruski, wzorowany na Kodeksie Napoleona z 1810, któ-
ry również wymierzał karę za to samo. Na terenie II Rzeszy Niemieckiej, a także 
w zaborze pruskim zaczął obowiązywać ogólnoniemiecki Kodeks karny z 1871 
roku. W Polsce obowiązywał na terenie byłego zaboru pruskiego do września 
1932. W tym kodeksie karę śmierci orzekało się tylko wobec osoby, która doko-
nałaby morderstwa na głowie państwa17.

Na terenie Królestwa Polskiego w  latach 1818–1848 obowiązywał kodeks 
z 1818 roku, który przewidywał karę śmierci tylko w kilku przypadkach. 1 stycz-
nia 1848 roku zaczął funkcjonować Kodeks kar głównych i poprawczych, wzo-
rowany na kodeksie rosyjskim z 1845 roku. W jego świetle na ostateczny wyrok 
skazywano tylko w trzech przypadkach: za targnięcie się na władcę, bunt prze-
ciwko władzy najwyższej i za zdradę państwa. Kodeks kar głównych i popraw-
czych zastąpił w 1876 roku rosyjski kodeks z 1866, który był nowelizacją zbio-
ru przepisów z 1845 roku i nie wnosił żadnych zmian w zakresie kary śmierci.

15 Tamże.
16 Tamże.
17 Tamże.
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Nowe zasady postępowania, zwane Kodeksem Tagancewa (od nazwiska 
twórcy), miały charakter nowoczesny, gdyż na wzór Kodeksu Napoleona dzielił 
przestępstwa na trzy grupy: zbrodnie, występki i wykroczenia, za które groziły: 
kara śmierci, katorga lub zesłanie. Zaczął obowiązywać w Rosji od 1903 roku. 
Władze bolszewickiej Rosji uchyliły go w 1918, lecz w niepodległej Polsce na te-
renach zaboru rosyjskiego obowiązywał do 1 września 1932 roku. Karę śmierci 
ujęto w nim w dwojaki sposób, uznając, że to sprawiedliwa odpłata za wyrzą-
dzone zło, ale także jako całkowite, nieodwracalne unieszkodliwienie przestępcy, 
czyli zupełne wyeliminowanie go ze społeczeństwa18, co niewątpliwie opierało się 
na ówcześnie najnowszych tendencjach wiedzy prawniczej.

W 1932 roku w II RP wszedł w życie pierwszy Polski kodeks karny. Prace 
nad nim rozpoczęły się niedługo po tym, gdy Polska odzyskała niepodległość 
w 1918 roku, i trwały aż 12 lat. W tym czasie nie mogła obowiązywać próżnia 
ustawowa. Kodeks z 1932 przewidywał w art. 37, że kara śmierci jest karą za-
sadniczą, wykonuje się ją przez powieszenie (art. 38), a było nią zagrożone pięć 
wykroczeń, z czego cztery to przestępstwa polityczne: 1. zamach na niepodległy 
byt państwa, 2. zamach na życie lub zdrowie prezydenta RP, 3. typ kwalifikowa-
ny zdrady wojennej, 4. akcja dywersyjna w czasie wojny oraz za jedno przestęp-
stwo pospolite, a mianowicie – zabójstwo19.

Kodeks obowiązywał nadal po II wojnie światowej. Był jednak uzupełniany 
wieloma dekretami, które miały za zadanie regulować różne, konkretne zagad-
nienia. Do najsurowszych należały: dekret z 31 sierpnia 1944 roku „O wymiarze 
kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania 
się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego”20, któ-
ry za udział w ludobójstwie obligatoryjnie przewidywał najwyższy wyrok (był 
wyjątkiem od zasady, że sankcją alternatywną wobec kary śmierci jest kara do-
żywotniego pozbawienia wolności). Tą karą była zagrożona również przynależ-
ność do organizacji przestępczej, tj. NSDAP, SS, Gestapo i SD.

Kodeks karny Wojska Polskiego z 23 września 1944 roku21 miał w swym ka-
talogu kar również karę śmierci, jednak specyfiką jego było to, iż przepisy od-
noszące się do zbrodni przeciwko państwu obowiązywały nie tylko wojsko, ale 

18 Tamże, s. 269.
19 Strona internetowa: Poradaprawna.pl/artykul.php, dostęp 12 V 2013.
20 M. Turlejska, Te pokolenia żałobami czarne… Skazani na śmierć i ich sędziowie, War-

szawa, 1990, s. 36.
21 Z. Leszczyńska, Ginę za to, co najgłębiej człowiek ukochać może, Lublin, 1998, s. 11–12.
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także ludność cywilną. Kara śmierci groziła ludziom, którzy brali udział w za-
machu na niepodległy byt państwa polskiego, na naczelne organy władzy pań-
stwowej oraz na ustrój państwa polskiego.

16 listopada 1945 roku wydano kolejny dekret „O postępowaniu doraźny-
m”22, który przewidywał karę śmierci za przestępstwa rozpoznane w postępo-
waniu doraźnym bez względu na to, jakie sankcje przewidywały inne ustawy 
wobec danego przestępstwa. Trzeba zaznaczyć, że zakres przestępstw rozpozna-
wanych w postępowaniu doraźnym był bardzo szeroki.

Następny dekret „O przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie 
odbudowy państwa” z 13 czerwca 1946 roku został nazwany Małym kodeksem 
karnym23. Przewidywał karę śmierci aż za 12 przestępstw.

Te trzy dekrety stanowiły fundament ustawodawstwa karnego w Polsce Lu-
dowej. Były główną podstawą prawną wymiaru sprawiedliwości w okresie, kie-
dy Polska podlegała stalinowskiemu terrorowi. Na ich podstawie postępowaniu 
karnemu w sprawach politycznych nadano pozory legalności. Kodeks z 1932 
roku, wraz z jego uzupełnieniami w postaci dekretów, obowiązywał do końca 
196924, ponieważ już 1 stycznia 1970 wszedł w życie nowy, uchwalony 19 kwiet-
nia 1969 roku.

W Kodeksie karnym z 1969 roku kara śmierci została przewidziana za osiem 
najgroźniejszych przestępstw. Zniesiono tryb doraźny postępowania25. Rozdział 
V tego Kodeksu, dotyczący kar zasadniczych, zawiera w katalogu najwyższy wy-
rok, zawarty w art. 30 § 2. Jest sankcją zasadniczą o charakterze wyjątkowym, 
przewidzianą za najcięższe zbrodnie, natomiast kary alternatywne znajdują się 
w art. 30 § 3.

Za przestępstwo zagrożone karą śmierci oraz w innych wypadkach przewi-
dzianych w ustawie można było orzec karę zasadniczą dożywotniego pozba-
wienia wolności lub 25 lat pozbawienia wolności. Nie stosowano jej wobec oso-
by, która w  chwili czynu nie ukończyła 18 lat ani wobec kobiety ciężarnej26. 
Szczegółowa część kodeksu karnego z 1969 roku przewidywała karę śmierci, 
która zawsze występuje alternatywnie z karą pozbawienia wolności. Wedle te-
go kodeksu, najwyższy wyrok respektowano za następujące przestępstwa: zdra-

22 M. Turlejska, Te pokolenia…, s. 45–46.
23 Tamże, s. 100–101.
24 M. Wyrwich, W celi śmierci, Warszawa, 2002, s. 6.
25 E. Smoktunowicz, Wielka encyklopedia prawa, Białystok – Warszawa, 2000, s. 323.
26 DzU, 14 V 1969, nr 13, poz. 94.
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dę ojczyzny, zamachu stanu, szpiegostwo, zamach terrorystyczny, sabotaż, or-
ganizowanie lub kierowanie szkodnictwem gospodarczym, zabójstwo, rozbój 
kwalifikowany, niewykonanie przez żołnierza rozkazu lub odmowa jego wy-
konania albo wypełnienie rozkazu niezgodnego z  jego treścią27. Karę śmierci 
dokonywano przez powieszenie, a względem wojskowych – przez rozstrzela-
nie. W innych systemach prawnych egzekucja mogła mieć postać, obok wyżej 
wymienionych – gilotyny, krzesła elektrycznego, komory gazowej, uśpienia czy 
ukamienowania.

Po wejściu w życie kodeksu z 1969 roku zmniejszyła się liczba przestępstw 
zagrożonych karą śmierci w stosunku do poprzednio ustawodawstwa. Wpro-
wadzenie stanu wojennego na mocy uchwały Rady Państwa z 12 grudnia 1981 
roku, o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykrocze-
nia w  czasie obowiązywania stanu wojennego28, spowodowało załamanie tej 
tendencji spadkowej. Dekret przewidywał karę śmierci za wykroczenia podle-
gające postępowaniu doraźnemu, gdy górna granica zagrożenia nie była niższa 
od ośmiu lat pozbawienia wolności29. Gdy w 1982 roku zawieszono stan wo-
jenny, zmniejszono również możliwość orzekania najwyższego wyroku do 14 
przypadków, aby następnie w 1983 roku uchylić przepisy dotyczące powyższe-
go zagadnienia.

Od 1988 roku w Polsce nikogo nie skazano wobec faktycznego moratorium 
na wykonanie30. Ustawa z 12 lipca 1995 roku o zmianie Kodeksu karnego i Ko-
deksu karnego wykonawczego oraz o podwyższeniu dolnych i górnych granic 
grzywien i nawiązek w prawie karnym (DzU, 1995, nr 95, poz. 475), wprowa-
dziła moratorium ustawowe na okres pięciu lat31. 1 września 1998 roku wszedł 
w życie zreformowany Kodeks karny, uchwalony 6 czerwca 1997, który osta-
tecznie zrezygnował z kary śmierci, pomijając ją w katalogu kar zasadniczych. 
Sankcje oraz inne środki przewidziane w tym kodeksie stosuje się z uwzględ-
nieniem zasad humanitaryzmu, w  szczególności z  poszanowaniem godności 
człowieka, i określonymi w art. 53 § 1. celami kary:

Sąd wymierza karę według swojego uznania, w  granicach przewidzianych 
przez ustawę, bacząc, by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, uwzględ-

27 W. Świda, Prawo karne, Warszawa, 1986, s. 272–273.
28 E. Smoktunowicz, Wielka encyklopedia prawa…, s. 323.
29 Tamże, s. 323.
30 Tamże.
31 Tamże.
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niając stopień społecznej dolegliwości czynu oraz biorąc pod uwagę cele zapobie-
gawcze i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także po-
trzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa32.

Na początku 1999 roku przeprowadzono w Polsce badania sondażowe opinii 
społecznej, które wykazały, że aż 75% badanych opowiedziało się za przywró-
ceniem i stosowaniem kary śmierci w polskim prawie karnym33. W obecnym 
Kodeksie karnym z 1997 roku ta sankcja została zastąpiona dożywotnim pozba-
wieniem wolności34.

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat sukcesywnie wzrasta liczba popeł-
nianych przestępstw. Z roku na rok zmniejsza się również dolna granica wieko-
wa młodocianych przestępców. Na podkreślenie zasługuje fakt, że ogólna liczba 
przestępstw, popełnianych przez nieletnich, z liczby 22 758 w 2010 roku spadła 
do 11 355 w 2016, jednak liczba zabójstw popełnionych (prawomocnych orze-
czeń sądów) przez nieletnich wzrosła z 7 w 2010 do 11 w 2016 roku35.

Polskie prawo karne nie jest dostosowane do coraz częściej powtarzających 
się brutalnych aktów przemocy i  zwiększającej się liczby ofiar śmiertelnych. 
Polskie partie polityczne zastanawiają się nad nowelizacją prawa karnego, któ-
re zaostrzyłoby politykę karną, przywracając najwyższy wyrok do katalogu kar 
kryminalnych. Społeczeństwo w przeważającej większości głosów opowiada się 
za przywróceniem kary śmierci (capital punishment, death penalty), która za-
pewniłaby większe bezpieczeństwo ludziom, gdyż przypisują oni tej karze wy-
soki poziom odstraszania potencjalnych sprawców ciężkich przestępstw. Dys-
kusja nad zasadnością wprowadzenia jej w Polsce jest sprawą kontrowersyjną 
zarówno dla jej zwolenników, jak i przeciwników.

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej utwierdziło pozycję abolicjonistów, 
gdyż Polska ratyfikowała art. 2 o zapewnieniu prawa do życia36. Warto również 
podkreślić fakt, iż protokół nr 13 do Europejskiej konwencji praw człowieka, 
znoszący karę śmierci we wszystkich okolicznościach, został przyjęty przez pre-
zydenta Bronisława Komorowskiego 27 sierpnia 2013 roku. Jednocześnie Drugi 
Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Po-

32 DzU, 2 VIII 1997, nr 88, poz. 553.
33 E. Smoktunowicz, Wielka encyklopedia prawa…, s. 270.
34 DzU, 2 VIII 1997, nr 88, poz. 553.
35 Strona internetowa: Isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/publikacje/download,2779,14.

html, dostęp 1 IV 2019.
36 G. Michałowska, Prawa człowieka i ich ochrona, Warszawa, 2000, s. 44.
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litycznych, dopuszczający stosowanie tej kary w czasie wojny, został ratyfikowa-
ny bez zastrzeżeń.

kara śmierci na świecie

Michał Wyrostkiewicz, podejmując kwestię moralności orzekania kary  
 śmierci, odnosi się do stanowiska, według którego powinno być skutecz-

ne, tzn. zapewniające bezpieczeństwo obywatelom, i  zgodne z  powszechnym 
odczuciem moralnym, które miałoby się uwidaczniać w demokratycznych gło-
sowaniach. Stosownie do tej koncepcji, jeśli obywatele (niekoniecznie wszyscy, 
ale w odpowiedniej większości) uznaliby, że karanie śmiercią podniesie poczu-
cie bezpieczeństwa oraz jest zgodne z przyjmowaną przez nich hierarchią war-
tości, wówczas kara śmierci powinna stać się prawem obowiązującym.

Takie myślenie jest nie do przyjęcia. Nawet bowiem system demokratycz-
ny, który oznacza rządy ludu, nie daje nikomu uprawnień do zmiany norm wy-
nikających z prawa naturalnego – z natury człowieka i świata. Demokracja to 
bowiem narzędzie służące człowiekowi, a nie cel sam w sobie. Ponadto życie 
ludzkie to zbyt poważna kwestia, aby uzależniać ją od potrzeb, dobrego samo-
poczucia oraz sumienia innych ludzi. Nie negując tego, że ostatnią instancją 
dla człowieka jest sumienie, trzeba jednak pamiętać, że to norma subiektywna 
oraz że może być niewłaściwie uformowana. Wówczas sądy wydawane przez 
nie mogą być niezgodne z obiektywnymi normami etycznymi37.

Do podstawowych praw człowieka należy prawo do życia, znajdujące się 
w katalogu praw obywatelskich i politycznych. Kara śmierci koliduje z nim, dla-
tego wydano wiele międzynarodowych porozumień, które zasadniczo regulują 
sprawę orzekania wyroku, próbując znaleźć wspólny pierwiastek łączący prawo 
do życia i możliwość prawnego zadania śmierci.

Ochronę życia gwarantują porozumienia międzynarodowe, między innymi:
1. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, uchwalona 10 grudnia 1948 roku 

w Paryżu przez Organizację Narodów Zjednoczonych, której art. 3. brzmi na-
stępująco: Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej 
osoby.

2. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i  Politycznych, który w  art. 6 
traktuje prawo do życia jako prawo przyrodzone, zabezpieczone ochroną 
ustawową. Dopuszcza jednak orzekanie kary śmierci, gdy ustawa danego kra-
ju przewiduje ją za najcięższe przestępstwa. Skazanemu przysługuje prawo 

37 M. Wyrostkiewicz, Kara śmierci…, s. 215.
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ubiegania się o  zmianę wyroku bądź ułaskawienie, może też zostać objęty 
amnestią w każdym czasie. Istnieje zakaz egzekucji wobec kobiet ciężarnych 
i osób poniżej 18. roku życia.

Drugi Protokół Fakultatywny do Paktu Politycznego, uchwalony w Nowym 
Jorku 15 grudnia 1989 roku w sprawie zniesienia kary śmierci, uznaje, że usu-
nięcie tego wyroku jest przejawem postępu w korzystaniu z prawa do życia. Jed-
nak dopuszcza orzekanie jej w czasie wojny wobec przestępstw o charakterze 
wojskowym.
3. Europejska Konwencja Praw Człowieka w  art. 2 uznaje, że usunięcie kary 

śmierci to przejaw świadomego korzystania z prawa do życia. Jednak prawo 
można naruszyć w  szczególnych przypadkach (np. podczas wojny za prze-
stępstwa wojskowe) oraz dopuszcza pozbawienie życia w następstwie użycia 
siły w takich okolicznościach: w obronie człowieka przed bezprawną przemo-
cą, w celu wykonania zgodnego z prawem zatrzymania lub uniemożliwienia 
ucieczki osobie pozbawionej wolności na mocy prawa, w celu stłumienia po-
wstania lub zamieszek w działaniach podjętych zgodnie z prawem.

4. Amerykańska Konwencja Praw Człowieka z 22 listopada 1969 roku, która 
weszła w życie 18 lipca 1978 roku, w art. 4 również zabrania karania śmiercią 
wobec osób ujętych w art. 6 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich 
i  Politycznych. Dodatkowo zabrania stosowania tej kary wobec osób star-
szych, które przekroczyły 70. rok życia oraz zakazuje orzekania kary śmier-
ci za przestępstwa polityczne lub związane z nimi przekroczenia pospolite. 
Uznaje również zasadę, że państwa, które raz zniosły karę śmierci, nie mogą 
jej powtórnie przywrócić.

5. Afrykańska Karta Praw Człowieka, art. 4, uchwalona 26 czerwca 1981 roku, 
weszła w życie w 198638.

Wiele państw na świecie ratyfikowało jeden lub więcej z powyższych trak-
tatów, usuwając w ten sposób z kodeksów karnych najwyższy wyrok. Jednakże 
państwa mogą zastrzec sobie prawo do stosowania kary śmierci w czasie wojny.

Według danych Amnesty International, ogłoszonych w 1997 roku, czytamy, 
iż w prawie połowie państw na świecie kara śmierci nie obowiązuje lub nie jest 
faktycznie wykonywana. Do 1998 karę śmierci zniosło 167 państw, 14 innych 
zasądza ją jedynie za zbrodnie wojenne, w 24 zaprzestano straceń w praktyce 
mimo jej istnienia w wewnętrznych ustawodawstwach.

Wojciech Stankiewicz, rozważając kwestię orzecznictwa kary śmierci na 
świecie, pisze:

38 G. Michałowska, Prawa człowieka…, s. 44, 46.
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Kara główna jest stosowana w  dwóch krajach o  demokratycznym ustroju – 
Japonii oraz USA, gdzie grozi za popełnienie 47 przestępstw federalnych (zapis 
znajduje się w ustawie karnej z 1994 r. Violent Crime Control and Law Enforce-
ment Act). Pomimo iż abolicja obejmuje coraz większą liczbę państw, w krajach 
takich, jak Chiny, Arabia Saudyjska, Iran, Jemen oraz Stany Zjednoczone odby-
wa się najwięcej egzekucji na świecie. Rażący jest także fakt, iż dokonują one eg-
zekucji będących pod różnymi względami w opozycji do międzynarodowego syte-
mu ochrony praw człowieka39.

Według danych z 2011 roku dotyczących kary śmierci, zebranych dzięki sta-
raniom sześciu organizacji: Amnesty International, Reporterzy bez Granic (Re-
port without Borders), Human Rights Watch, Międzynarodowej Federacji na 
rzecz Praw Człowieka (International Federation for Human Rights) oraz stowa-
rzyszonej z nią Irańskiej Ligi na rzecz Obrony Praw Człowieka (Iranian League 
for the Defence of Human Rights), a  także Międzynarodowej Kampanii na 
rzecz Praw Człowieka (International Campaign for Human Rights), w samym 
Iranie dokonano wówczas 86 egzekucji. Wśród skazanych znajdowali się więź-
niowie polityczni (minimum ośmiu). Zarzuty, pod jakim skazano ich na karę 
główną, dotyczą brania udziału w trwających demonstracjach, a także rzeko-
mego komunikowania się z opozycją40.

Marek Zubik, analizując 66 lat z historii USA, pisze, iż w latach 1930–1996 
wykonano w samych Stanach Zjednoczonych 4217 egzekucji, z czego 358 po 
1976 roku. Do tej liczby należy dodać 160 przeprowadzonych zgodnie z proce-
durą wojskową. Pierwszą po faktycznym moratorium przeprowadzono w Utah. 
Najwięcej jednak – we wspomnianym okresie – odbyło się ich w Teksasie (107). 
Po 1976 roku stracono trzy kobiety: Velme Barfield (egzekucję przeprowadzono 
w stanie Północna Karolina w 1987 roku), Karle Faye Tucker (stracona w lutym 
1998 roku w Teksasie) i Judy Buenoano (stracona w marcu 1998 roku).

Pod koniec 1996 roku na stracenie oczekiwało 3219 skazanych, w tym 49 
kobiet. Najmłodszy skazany miał 17 lat, a najstarszy – 81. W tym samym roku 
w USA przeprowadzono 45 egzekucji41. W 2012 wykonano ich 43, co dało pią-

39 W. Stankiewicz, Prawnomiędzynarodowe uregulowania kary śmierci na świecie, „Stu-
dia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość”, 2013, t. X, s. 41.

40 Tamże, s. 42.
41 M. Zubik, Kara śmierci w Stanach Zjednoczonych, w: Kara śmierci w świetle doświad-

czeń współczesnych systemów prawnych, red. M. Zubik, M. Mitera, Warszawa, 1998, 
s. 82; za: dane statystyczne oparte na raporcie: Capital Punishment, US Department 
of Justice, Bureau of Justice Statistics, Washington DC, 1997.
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te miejsce na świecie pod względem liczby wykonanych wyroków. To jedyne, 
obok Białorusi, państwo członkowskie Organizacji Bezpieczeństwa i  Współ-
pracy w Europie (OBWE), które wciąż stosuje ten wymiar kary.

Odnosząc się do Stanów Zjednoczonych, Scott Philips przedstawia często-
tliwość stosowania kary śmierci w stanach o największej liczbie wykonywania 
tej kary w przedziale czasowym od 1979 do 2009 roku. Liczba straceń przepro-
wadzana w wybranych stanach: Teksas (426), Harris County – Houston (106), 
Wirginia (102), Oklahoma (89), Floryda (66), Missouri (66), Georgia (43), Pół-
nocna Karolina (43), Południowa Karolina (40), Alabama (39), Luizjana (27). 
W głównych miejskich powiatach w Teksasie: Harris County – Houston (106), 
Dallas County – Dallas (40), Tarrant County – Fort Worth (31), Bexar County 
– San Antonio (28), Travis County – Austin (7)42.

Raport przedstawiony przez Death Penalty Information Center (pt. „The 
Death Penalty in 2018: Year End Report”) ukazuje liczbę wykonanych egzeku-
cji w 2017 oraz 2018 roku – 4843. W 2017 roku: Teksas (13), Tennessee (3), Ala-
bama (2), Floryda (2), Georgia (2), Nebraska (1), Ohio (1), Południowa Dakota 
(1). Z kolei w 2018 roku liczby kształtowały się następująco: Teksas (7), Ten-
nessee (0), Alabama (3), Floryda (3), Georgia (1), Nebraska (0), Ohio (2), Połu-
dniowa Dakota (0), Arkansas (4), Missouri (1), Wirginia (2). Należy podkreślić, 
że w 2015 roku wydano w Stanach Zjednoczonych mniej wyroków śmierci niż 
kiedykolwiek wcześniej.

W odniesieniu do Chin zarówno Kodeks karny Chińskiej Republiki Ludowej, 
jak i Kodeks postępowania karnego Chińskiej Republiki Ludowej zawierają szcze-
gółowe przepisy dotyczące kary śmierci i jej wykonania. Obecnie, zgodnie z art. 
48 KK ChRL, powinna być stosowana do wyjątkowo poważnych przestępstw. 
Obowiązujący KK ChRL określa w  sumie 68 rodzajów przestępstw, za które 
przewiduje się najwyższy wyrok, będąc prawdopodobnie największym określo-
nym w liczbie tego typu uregulowaniem na świecie.

Wyroki śmierci z zawieszeniem wykonania tej kary może stanowić, zatwier-
dzać i weryfikować Najwyższy Sąd Ludowy44. Jako dowód zmian dokonujących 
się w chińskim ustawodawstwie należy przytoczyć zniesienie kary śmierci za 

42 S. Philips, Criminology. Legal disparities in the capital of capital punishment, „The 
Journal of Criminal Law & Criminology”, 2009, t. XCIX, vol. III, s. 721.

43 Strona internetowa: Deathpenaltyinfo.org/documents/2018YrEnd.pdf, dostęp 1 IV 2019.
44 A. E. Pływaczewska, Kary główne w kodeksie karnym Chińskiej Republiki Ludowej, 

„Prokuratura i Prawo”, 2008, nr 6, s. 136.
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kilka przestępstw, takich jak bycie prowodyrem chuligaństwa, a  także za zwy-
kłą kradzież, na co zwraca uwagę Roger Hood. Stwierdza także, iż mimo fak-
tu, że art. 48 KK ChRL zakłada stosowanie kary śmierci do tych przestępców, 
którzy popełnili poważne przestępstwa (uregulowanie to przewidywał również 
kodeks karny z 1979 roku), nadal jest tam zawartych 51 artykułów przewidują-
cych tę sankcję. Prawo w zakresie kompetencji należy do sądu w przynajmniej 
62 z możliwych 68 przestępstw45.

Chiński rząd klasyfikuje pełny zakres stosowania kary śmierci jako tajemni-
cę państwową, nawet oficjalne statystyki potwierdzają zwiększenie liczby egze-
kucji w latach 90. XX wieku. Co najmniej od 2005 roku Chiny miały największy 
współczynnik egzekucji na świecie. Amnesty International poinformowało, że 
Chiny mogły realizować od 1000 do 2000 kar śmierci rocznie w latach 2005–
2013, ale ponieważ dane o karze śmierci są tajemnicą państwową, łączna ich 
liczba może być ukryta. W marcu 2004 roku chińskie media opublikowały nie-
oficjalny raport, uznając, że sądy skazują na śmierć 10 000 osób rocznie. Dui 
Hua Foundation szacuje, że chińskie władze dopuściły się aż 12 000 egzekucji 
w 2002 roku, 8000 w 2005, 6500 w 2007, 4000 w 2012 roku oraz 3000 w 2013.

W przeciwieństwie Iran – drugi kraj o największej liczbie straceń w latach 
2005–2013 – wykonywał ich 388 rocznie. Dodatkowo, podczas gdy w Stanach 
Zjednoczonych wykonano w sumie 1373 kar śmierci, a oficjalne statystyki od 
1976 pokazują, że Chiny miały ich 6100 w 1996 roku46.

Przodującą rolę pod względem liczby wykonywanych wyroków odgrywa-
ją Chiny. Z  badań przeprowadzonych przez Amnesty International wynika, 
że w 2008 roku doszło do co najmniej 1718 straceń, co stanowi prawie jedną 
czwartą wszystkich kar tego typu na świecie.

W 2008 roku Azja była regionem, w którym dokonano największej liczby 
egzekucji. Karę śmierci zastosowało 11 państw: Afganistan, Bangladesz, Chi-
ny, Indonezja, Japonia, Korea Północna, Malezja, Mongolia, Pakistan, Singapur, 
Wietnam.

Terenami należącymi do przodujących pod względem liczby wykonywa-
nych wyroków śmierci są Bliski Wschód i Afryka Północna. Ich liczba w 2008 
roku wynosiła 508, a sposoby przeprowadzania charakteryzowały się wysokim 
poziomem okrucieństwa. Odnotowano, iż w Iranie w omawianym okresie za-

45 Tamże, s. 86.
46 J. J. Shen, Killing a chicken to scare the monkey: the unequal administration of death in 

China, „Pacific Rim Law & Policy Journal”, 2014, vol. XXIII (III), s. 871.
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bijano skazańców poprzez powieszenie oraz ukamienowanie (346 ludzi, wśród 
nich ośmiu niepełnoletnich). 102 egzekucje zostały przeprowadzone w Arabii 
Saudyjskiej (karanie polega na publicznym ścięciu głowy, zdarzają się również 
sytuacje, gdy zwłoki skazańca przybijane są do krzyża). W 2009 odnotowano 
624 wyroki w Iranie, Egipcie, Iraku, Libanie, Arabii Saudyjskiej, Syrii i Jeme-
nie47.

Białoruś jest jedynym państwem w  Europie stosującym karę śmierci. Od 
grudnia 1996 do maja 2001 miały tam miejsce 134 egzekucje. To rekord euro-
pejski lat 90. W 2008 roku wykonano cztery, w 2009 roku trzy, a w 2010 roku 
dwie (tendencja spadkowa), w 2017 roku podobnie jak w 2010.

Na Białorusi kara śmierci wciąż jest objęta „tajemnicą państwową”. Zgodnie 
z białoruskim kodeksem karnym wykonawczym, skazanym, rodzinom i opinii 
publicznej nie podaje się terminów egzekucji. Mając na uwadze, że karę śmierci 
wykonuje się przy drzwiach zamkniętych poprzez zastrzelenie, ciała straconego 
nie wydaje się krewnym do pochowania, zaś miejsce pogrzebania zwłok pozosta-
je nieznane. Według obrońców praw człowieka, od 1991 do 2012 roku na Biało-
rusi stracono około 400 osób48. Jak informowała „Gazeta Wyborcza” z 25 kwiet-
nia 2014 roku:

Na Białorusi wykonano pierwszą od 1,5 roku karę śmierci. Egzekucji Pawła Sel-
juna nie udało się zatrzymać ani Amnesty International, ani ONZ. Skazany za 
morderstwo Białorusin zginął od strzału w tył głowy bez szansy pożegnania się 
z rodziną. O egzekucji dowiedział się kilka minut przed śmiercią. – Sposób wy-
konania kary śmierci na Białorusi stanowi nieludzkie traktowanie – przekonuje 
ONZ49.

Warto również zwrócić się w kierunku Rosji, która

od 1 stycznia 2010 roku przyjęła zakaz wykonywania kary głównej – zdecydo-
wał Sąd Konstytucyjny w Moskwie. Z powodu zmian w prawie istniało bowiem 
niebezpieczeństwo, że po dziesięciu latach przerwy znów będą wykonywane egze-
kucje skazanych. Sędziowie uznali jednak, że międzynarodowe zobowiązania są 
ważniejsze. Rosja podpisała bowiem Europejską Kartę Praw Człowieka i chociaż 
jej nie ratyfikowała, to członkowie Sądu Konstytucyjnego nie mieli wątpliwości, 
że władza powinna stosować jej zapisy. Gdyby Rosja przywróciła karę śmierci, 
straciłaby miejsce w Radzie Europy, a rosyjscy obywatele nie mogli kierować po-

47 W. Stankiewicz, Prawnomiędzynarodowe uregulowania…, s. 40.
48 Strona internetowa: Europarl.europa.eu, dostęp 8 XII 2014.
49 Strona internetowa: Wyborcza.pl, dostęp 8 XII 2014.
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zwów do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Dotychczasowe moratorium 
na stosowanie kary śmierci, które zostało wprowadzone w 1999 roku, straciłoby 
swoją podstawę prawną 1 stycznia 2010 roku, kiedy to Czeczenia, jako ostatni re-
gion Rosji, wprowadzi instytucję przysięgłych. Władze w Moskwie zapewniają, że 
nie mają planów przywrócenia kary śmierci50.

Z raportu przedstawionego przez Amnesty International, odnoszącego się 
do stosowania kary śmierci w 2017 roku, czytamy, że zauważa się spadek global-
nego wykorzystania kary śmierci w 2017. W porównaniu z wysokimi szczytami 
odnotowanymi dla całkowitej liczby egzekucji w 2015 i 2016 roku, AI odnoto-
wało znaczący spadek dotyczący kary śmierci, co można dostrzec w większo-
ści regionów świata. Zarejestrowano 993 egzekucje w 23 państwach, co stanowi 
spadek o 4% w porównaniu z 2016 roku (1032 egzekucji) i o 39% w 2015 roku 
(wtedy organizacja zarejestrowała 1634 egzekucji, najwyższa liczba od 1989). 
W 2017 odnotowano 2591 wyroków śmierci w 53 państwach, co stanowi zna-
czący spadek w porównaniu do rekordowej liczby 3117 w 2016. Liczba ta nie 
zawiera tysięcy wyroków śmierci w Chinach, gdyż tam tego rodzaju dane pod-
legają utajnieniu jako tajemnica państwowa.

Oto liczba egzekucji odnotowanych w 2018 roku: Afganistan (5), Bahrajn 
(3), Bangladesz (6), Białoruś (2), Chiny (), Egipt (35), Iran (ponad 507), Irak 
(ponad 125), Japonia (4), Jordania (15), Kuwejt (7), Malezja (ponad 4), Korea 
Północna (+)51, Pakistan (ponad 60), Palestyna (6), Arabia Saudyjska (146), Sin-
gapur (8), Somalia (24), Sudan Południowy (4), Zjednoczone Emiraty Arabskie 
(1), USA (23), Wietnam (+), Jemen (2).

Zastosowano następujące metody egzekucji: ścięcie (Arabia Saudyjska), po-
wieszenie (Afganistan, Bangladesz, Egipt, Iran, Irak, Japonia, Jordania, Kuwejt, 
Malezja, Pakistan, Palestyna – stan, Singapur i Sudan Południowy), śmiertelny 
zastrzyk (Chiny, USA, Wietnam) i zastrzelenie (Bahrajn, Białoruś, Chiny, Ko-
rea Północna, Palestyna – państwo, Somalia, Zjednoczone Emiraty Arabskie 
i Jemen)52.

50 Strona internetowa: Rmf24.pl/fakty/swiat/news-rosja-znosi-kare-smierci,nId,101600, 
dostęp 8 XII 2014.

51 W przypadku Korei Północnej i Wietnamu nie ma dostępu do dokładnych danych 
liczbowych dotyczących wykonywanych kar śmierci; znak „+” oznacza wzrost liczby 
egzekucji. 

52 Strona internetowa: Amnesty.org/download/Documents/ACT5079552018ENGLISH.
PDF, dostęp 1 IV 2018.
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Afryka Subsaharyjska zrobiła wielki postęp w globalnej walce, której celem 
jest zniesienie kary śmierci. W całym regionie odnotowano znaczny spadek wy-
roków. Gwinea to 20. państwo Afryki, które zakazało orzekania tego wyroku za 
wszystkie przestępstwa, podczas gdy w Kenii zakazano obowiązkowego orze-
kania kary śmierci za morderstwo. Burkina Faso i Czad także podjęły działa-
nia w kierunku zniesienia kary śmierci, proponując nowe rozwiązania prawne.

Amnesty International zarejestrowało spadek liczby egzekucji w państwach 
Afryki Subsaharyjskiej z pięciu w 2016 roku do dwóch w 2017 roku. Wiadomo, 
że tylko Sudan Południowy i Somalia dalej przeprowadzają stracenia. Wpraw-
dzie z  docierających do organizacji raportów wynika, że Botswana i  Sudan 
w 2018 znowu zaczęły wykonywać egzekucje, jednak AI uważa, że ten fakt nie 
powinien położyć się cieniem na pozytywnych działaniach podejmowanych 
przez inne państwa w  regionie. Gambia podpisała traktat międzynarodowy, 
w którym zobowiązała się, że nie będzie przeprowadzała straceń i że dąży do 
wprowadzenia całkowitego zakazu kary śmierci. W lutym 2018 roku prezydent 
Gambii ustanowił oficjalne moratorium w sprawie egzekucji. Oprócz Gwinei 
także Mongolia zniosła najwyższą karę za wszystkie przestępstwa, co zwiększa 
liczbę państw abolicjonistycznych do 106 w 2017 roku. Po tym, gdy Gwatemala 
stała się państwem abolicjonistycznym w odniesieniu do określonego katalogu 
przestępstw, np. morderstwa, liczba państw, które zniosły karę śmierci w prawie 
i w praktyce wynosi obecnie 142. Jedynie 23 państwa dalej wykonują egzekucje, 
co stanowi taką samą liczbę jak w 2016 roku.

Ważne kroki mające na celu ograniczenie stosowania tego wyroku zostały 
podjęte przez państwa, które stanowczo go popierają. W Iranie liczba egzekucji 
zmniejszyła się o 11%, zaś tych wynikających z przestępstw narkotykowych – 
o 40%. Zmiany wprowadzono co do ilości posiadanych narkotyków, które de-
cydują o obowiązkowym stosowaniu kary śmierci.

W Malezji znowelizowano ustawy antynarkotykowe, które wprowadzają do-
wolność przy orzekaniu kar w sprawie przestępstw związanych z handlem nar-
kotykami. Bardzo możliwe, że w przyszłości wskutek tych zmian spadnie liczba 
kar w obydwu państwach. W Indonezji, gdzie w wyniku źle przemyślanej próby 
walki z przestępstwami narkotykowymi w 2016 roku wykonano wyroki śmierci 
na czterech osobach, w ubiegłym roku nie przeprowadzono żadnych egzekucji 
i poinformowano o nieznacznym spadku liczby wydanych wyroków orzekają-
cych karę śmierci.

Jak widać z powyższych danych, wzrasta tendencja do usuwania kary śmier-
ci z kodeksów karnych państw świata. Wiąże się to z wciąż rozwijającą się cy-
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wilizacją globalną, która pragnie humanitarnego traktowania każdego członka 
społeczności. Nawołuje do świadomego korzystania z prawa do życia zawarte-
go w wielu międzynarodowych konwencjach, w których – mimo podobieństw 
w ujmowaniu owego prawa – istnieją pewne odrębności, jednak wszystkie na-
wołują do znoszenia kary śmierci w myśl swych artykułów.

Niestety, Amnesty International wskazuje w raporcie również niepokojące 
trendy odnośnie orzekania i wykonywania kary śmierci. 15 państw orzekło ją 
lub dokonało za przestępstwa narkotykowe, co jest sprzeczne z prawem mię-
dzynarodowym. W  regionie Bliskiego Wschodu i  Ameryki Północnej odno-
towano największą liczbę w związku z przestępstwami narkotykowymi w 2017 
roku, podczas gdy w regionie Azji i Pacyfiku najwięcej państw stosowało karę 
śmierci za tego rodzaju przestępstwa (10 z 16).

AI wskazuje, że kara śmierci za przestępstwa narkotykowe była stosowana 
w czterech państwach: w Chinach, Iranie, Arabii Saudyjskiej i Singapurze. Ta-
jemnica, która spowija karę śmierci w Malezji i Wietnamie, spowodowała, że nie 
jest możliwe ustalenie, czy stracenia za przestępstwa narkotykowe miały miej-
sce. W Singapurze powieszono osiem osób w 2017 roku, wszystkie w związku 
z  przestępstwami narkotykowymi, podczas gdy w  2016 liczba egzekucji była 
dwa razy wyższa. Podobną tendencję widać w Arabii Saudyjskiej, gdzie egze-
kucje przez powieszenie osób skazanych za przestępstwa narkotykowe w 2017 
roku wzrosły drastycznie z 14% wszystkich egzekucji do 40%. Co najmniej pięć 
osób zostało straconych w Iranie za przestępstwa popełnione w wieku poniżej 
18 lat, a przynajmniej 80 innych osób oczekuje.

Osoby upośledzone umysłowo lub intelektualnie zostały zabite lub czeka-
ją na egzekucję w Japonii, na Malediwach, w Pakistanie, Singapurze i Stanach 
Zjednoczonych. AI zarejestrowało wiele przypadków osób skazanych na karę 
śmierci, po tym jak „przyznały się” do popełnienia przestępstw wskutek tortur 
lub innego nieludzkiego traktowania w Bahrajnie, Chinach, Iraku i Arabii Sau-
dyjskiej. W Iranie i Iraku niektóre przypadki „przyznania się do winy” transmi-
towano na żywo w telewizji.

Wprawdzie ogólna liczba państw, w których są wykonywane kary śmierci, 
pozostała taka sama, Bahrajn, Jordania, Kuwejt i Zjednoczone Emiraty Arab-
skie zaczęły wykonywać najwyższy wyrok po przerwie. W Egipcie zanotowa-
no wzrost o 70% w porównaniu z tymi w 2016 roku. W chwili obecnej na świe-
cie jest co najmniej 21 919 osób, wobec których orzeczono karę śmierci.
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pOdSumOwanie

Reasumując powyższe konkluzje, warto zwrócić uwagę na etyczny aspekt  
  najwyższego wyroku, który – jak pisze Łukasz Krzysztoń53 – zawsze wzbu-

dza kontrowersje. Żyjąc w społeczeństwie, w wielomilionowym kraju, a nawet 
w skali całego świata, możemy zobaczyć wiele różnych opinii na jeden temat. 
Ludzie są podzieleni w  swoich poglądach i  każdy broni swoich racji. To, co 
w jednej kulturze przyjmuje się za naturalne, w innej odbierane jest za zacho-
wanie niezgodne ze społecznymi normami. Kara śmierci ma zarówno zwolen-
ników, jak i przeciwników. Kwestią sporną jest wartość życia, ale dochodzi do 
tego także wiele innych problemów, takich jak poczucie sprawiedliwości, prze-
konania religijne oraz godność ludzka.

Zniesienie kary śmierci to krok odważny politycznie – niemniej nawiązuje 
do jednej z podstawowych wartości społecznych, wobec których politycy win-
ni odgrywać rolę przywódców, a nie kierować się ostatnimi wynikami sondaży 
opinii publicznej. Nie oznacza to, iż prawdziwe obawy obywateli są ignorowa-
ne. Ten akt politycznej odwagi polega na uznaniu, że kara śmierci nie stanowi 
panaceum na ograniczenie przestępczości, podniesienie morale społeczeństwa 
i wymierzenie sprawiedliwości. To, tak jak tortury, jest po prostu złem.

Rada Europy zachęca i  wspiera państwa Europy w  upowszechnieniu racji 
stojących za abolicją tak w wymiarze politycznym, jak i na podstawie wiedzy 
merytorycznej. Zniesienie kary śmierci w Albanii, Federacji Rosyjskiej czy na 
Ukrainie nie doprowadziło do społecznych zamieszek, a zmusiło tamtejsze rzą-
dy, by zajęły się w szerszym zakresie zagadnieniem polityki zwalczania prze-
stępczości – w tym poprawą jakości szkolenia zawodowego kadr organów ściga-
nia i sądownictwa – oraz nawiązaniem bliższych relacji społeczeństwa z policją, 
z naciskiem na zapobieganie przestępczości54. Podobne stanowisko przedstawia 
AI, pisząc:

Zniesienie kary śmierci będzie możliwe, gdy władze dostrzegą, że polityka pań-
stwa przewidująca ten najwyższy wymiar kary jest niszczycielska, powoduje po-
działy i jest niezgodna z szeroko przyjętymi wartościami. Istnienie kary śmierci 
nie tylko podnosi ryzyko nieodwracalnych, ale także powoduje straty w społecz-
nym i psychologicznym zakresie. Nie udowodniono żeby istnienie kary śmierci 

53 Ł. Krzysztoń, Dylematy moralne w literaturze. Wprowadzenie kary śmierci jako kon-
flikt moralny i etyczny, „Innowacje Psychologiczne”, 2012, nr 1, s. 159.

54 Dyrekcja Generalna Praw Człowieka Rady Europy, Śmierć nie jest sprawiedliwością. 
Rada Europy a kara śmierci, Council of Europe, 2008, s. 11.
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miało odstraszający wpływ na przestępców. Uniemożliwia ona także resocjaliza-
cję i pojednanie. Kara śmierci promuje najprostsze rozwiązanie złożonych proble-
mów ludzkich, zamiast poszukiwać ich wytłumaczenia, które mogłoby przyczynić 
się do tworzenia strategii zwalczania tych problemów. Przedłuża także cierpienie 
rodzin ofiar morderstw oraz bliskich skazanych więźniów. Środki i energia skiero-
wane na wykonywanie kary śmierci mogłyby być wykorzystane do walki z prze-
stępczością i do pomocy osobom przez nią dotkniętym. Kara śmierci jest obja-
wem, a nie rozwiązaniem dla kultury przemocy55.

Badania prowadzone w wielu krajach nie wykazały, aby ta sankcja w jakiś 
istotny sposób zmniejszała liczbą popełnianych przestępstw, w  tym zabójstw, 
gdyż ich etiologia jest bardzo złożona i głęboko zakorzeniona w mechanizmach 
patologii społecznej, umożliwiają ratyfikację Protokołu Europejskiej Konwen-
cji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, zakazującego sto-
sowania kary śmierci w czasie pokoju56. Zbyt wielu obywateli w wielu krajach 
nie są wciąż świadomych faktu, że to nie stanowi ochrony społeczeństwa, tylko 
przyczynia się do brutalizacji życia społecznego. Badania naukowe nie znala-
zły przekonywującego dowodu na to, że kara śmierci odstrasza od popełnienia 
przestępstwa bardziej niż inne sankcje.

Wyniki badań relacji między stosowaniem kary śmierci a współczynnikiem 
zabójstw przeprowadzone dla Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1988 ro-
ku i uzupełnione w 1996 oraz 2002, stwierdzają, że badania nie dostarczyły na-
ukowego dowodu na to, że kara śmierci ma większy efekt odstraszający niż kara 
dożywotniego więzienia. Jest mało prawdopodobne, by udało się uzyskać taki 
dowód w przyszłości. Dane z krajów, w których usunięto ten wyrok, nie po-
twierdzają teorii, że zniesienie powoduje jakiekolwiek szkodliwe efekty57.

BiBliOgrafia

Bartusiak B., Kara śmierci w świetle nauki Kościoła katolickiego ze szczególnym 
uwzględnieniem Katechizmu Kościoła katolickiego oraz Encykliki „Evangelium 
vitae”, w: Współczesna przestępczość. Problemy prawnokarne, kryminalistyczne 
i kryminologiczne, red. K. Sławik, Szczecin, 1996.

Bartusiak B., Kara śmierci w świetle sporu o racjonalizację kary, Warszawa, 2011.

55 Strona internetowa: Amnesty.org.pl/index.php?id=249, dostęp 23 IX 2015.
56 A. Marek, S. Waltoś, Podstawy prawa i procesu karnego, Warszawa, 1999, s. 114.
57 Strona internetowa: Amnesty.org.pl/index.php?id=249, dostęp 10 IX 2015.

ORZECZNICTWO KARY śmIERCI jAKO ELEmENT POLITYKI KARNEj



86

Grześkowiak A., Współczesne problemy kary śmierci, „Przegląd Powszechny”, 1988, 
nr 1/797.

Hood R., The Death Penalty: A Worldwide Perspective, Oxford, 2002.
Kofman J., Encyklopedia popularna PWN, Warszawa, 1993.
Krzysztoń Ł., Dylematy moralne w literaturze. Wprowadzenie kary śmierci jako kon-

flikt moralny i etyczny, „Innowacje Psychologiczne”, 2012, nr 1.
Leszczyńska Z., Ginę za to, co najgłębiej człowiek ukochać może, Lublin, 1998.
Marek A., Waltoś S., Podstawy prawa i procesu karnego, Warszawa, 1999.
Michałowska G., Prawa człowieka i ich ochrona, Warszawa, 2000.
Neumayer E., Death Penalty Abolition and the Ratification of the Second Optional 

Protocol, „The International Journal of Human Rights”, 2008, vol. XII (I).
Neumayer E., Death Penalty: The Political Foundations of the Global Trend Towards 

Abolition, „Human Right Review”, 2008, vol. IX (II).
Philips S., Criminology. Legal disparities in the capital of capital punishment, „The 

Journal of Criminal Law & Criminology”, 2009, t. XCIX, vol. III.
Pływaczewska A. E., Kary główne w kodeksie karnym Chińskiej Republiki Ludowej, 

„Prokuratura i Prawo”, 2008, nr 6.
Pływaczewski W., Cebulak W., Capital Punishment in Poland: The Debate Continu-

es, „International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice”, 2000, 
vol. XXIV (I).

Shen J. J., Killing a chicken to scare the monkey: the unequal administration of death 
in China, „Pacific Rim Law & Policy Journal”, 2014, vol. XXIII (III).

Smoktunowicz E., Wielka encyklopedia prawa, Białystok – Warszawa, 2000.
Stankiewicz W., Prawnomiędzynarodowe uregulowania kary śmierci na świecie, 

„Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość”, 2013, t. X.
Świda W., Prawo karne, Warszawa, 1986.
Turlejska M., Te pokolenia żałobami czarne… Skazani na śmierć i  ich sędziowie, 

Warszawa, 1990.
Wojnowski J., Wielka encyklopedia PWN, Warszawa, 2003.
Wyrostkiewicz M., Kara śmierci w dobie terroryzmu. Analizy antropologiczno-spo-

łeczne, „Teologia i Moralność”, 2008, t. III.
Wyrwich M., W celi śmierci, Warszawa, 2002.
Zoll A., Wina i kara, „Nauka”, 2004, nr 1.
Zubik M., Kara śmierci w  Stanach Zjednoczonych, w: Kara śmierci w  świetle do-

świadczeń współczesnych systemów prawnych, red. M. Zubik, M. Mitera, Warsza-
wa, 1998.

Zwoliński A., Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, Radom, 2003.

marcin jurczyk, Aleksandra jędryszek-geisler



87

Strony internetowe

Amnesty.org.pl/index.php?id=249, dostęp 10 i 23 IX 2015.
Amnesty.org/download/Documents/ACT5079552018ENGLISH.PDF, dostęp 1 IV 

2018.
Cbos.pl/SPISKOM.POL/2007/K_051_07.PDF, dostęp 10 VI 2014.
Cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_060_11.PDF, dostęp 1 IV 2019.
Deathpenaltyinfo.org/documents/2018YrEnd.pdf, dostęp 1 IV 2019.
Europarl.europa.eu, dostęp 8 XII 2014.
Isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/publikacje/download,2779,14.html, dostęp 1 IV 

2019.
Poradaprawna.pl/artykul.php, dostęp 12 V 2013.
Rmf24.pl/fakty/swiat/news-rosja-znosi-kare-smierci,nId,101600, dostęp 8 XII 2014.
Wyborcza.pl, dostęp 8 XII 2014.

Inne

Dyrekcja Generalna Praw Człowieka Rady Europy, Śmierć nie jest sprawiedliwością. 
Rada Europy a kara śmierci, Council of Europe, 2008, s. 11.

DzU, 14 V 1969, nr 13, poz. 94.
DzU, 2 VIII 1997, nr 88, poz. 553.

marcin jurczyk, Aleksandra jędryszek-geisler

tHe caSe-law Of tHe deatH penalty aS a part Of tHe 
penal pOlicy in Selected cOuntrieS Of tHe wOrld 

in tHe 19tH and 20tH century
Summary

The paper presents the attitude of society towards capital punishment during different 
historical periods and describes the development of philosophical and moral thought 

regarding the death penalty. It outlines the history of capital punishment in Poland based 
on various legal norms set out in penal codes of the time. These are used to investigate the 
types of crime that carry the death penalty and their number which changed over the years 
due to significantly different penal codes applicable in different years. The paper also dis-
cusses basic legal acts on the right to life. It presents countries that retain capital punish-
ment, countries that have abolished it and countries where the death penalty is permitted 
only under military law.
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wojciech klas
Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Londyn

prOfeSOr tadeuSz BrzeSki (1884–1958). 
Szkic BiOgraficzny

1. edukacja Oraz pierwSze OSiągnięcia 
naukOwe i akademickie

Tadeusz Brzeski1 – syn Bronisława (ur. 13 IX 1853 r., sprawował funkcję pre-
zesa Rady Powiatowej w Tarnowie)2 i Józefy3 – urodził się 30 września 1884 

1 Niektóre publikacje na jego temat zawierają nieścisłości i błędy, np. w Tadeusz Brze-
ski, „Mówią Wieki”, 2018, nr 5, s. 80 (Wydział Ekonomii w Oxfordzie, rektor PUNO 
od 1951 r.), Katalog Główny Biblioteki Narodowej w Warszawie, znajduje się błąd, że 
Brzeski zmarł w 1955 r.

2 Biblioteka Polska w Londynie (dalej: BP Londyn), 1793/Rps, Pismo z 11 II 1898 
(Lwów). Nie udało mi się dotrzeć do daty śmierci Bronisława Brzeskiego.

3 Archiwum Instytutu Historycznego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie (da-
lej: IMPS), Kol. [Kolekcja] 32/1; BP Londyn, Archiwum Osobowe Emigracji Polskiej 
im. Bohdana Olgierda Jeżewskiego (dalej: AOJ), kartoteka, Brzeski Tadeusz; J. K. Da-
nel, Druga Wielka Emigracja 1945–1990. Słownik biograficzny, Zamość, 2011, t. I: 
A–F, s. 305; R. Gawkowski, Poczet rektorów Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 
2016; tamże, Tadeusz Brzeski. Rektor w latach 1929–1930, il. portr. s. 242, s. 243–247; 
A. Śródka, Uczeni polscy XIX–XX stulecia, Warszawa, 1994, t. I: A–G, s. 217; W. Win-
cławski, Słownik biograficzny socjologii polskiej, Warszawa, 2001, s. 55; matka Józefa 
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roku w Dębicy w powiecie ropczyckim4. Uczęszczał do gimnazjum w Tarno-
wie, ukończył je w 1902 roku i zdał egzamin maturalny. Następnie studiował 
w  Krakowie i  we Lwowie. Doktorat uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w 1907. Następnie w latach akademickich 1907–1909 przebywał na uniwersy-
tetach w Berlinie i Monachium, biorąc udział w specjalnych seminariach zna-
nych ówcześnie profesorów: Gustava Friedricha von Schmoller, Adolpha He-
inricha Gotthilfa Wagnera, Maxa Seringa, Franza Brentano i Walthera Lotza5.

Przez marszałka krajowego Stanisława Marcina Badeniego został miano-
wany „prowizorycznie nadetatowym praktykantem konceptowym” w wydzia-
le krajowym Królestwa Galicji i Lodomerii we Lwowie (16 kwietnia 1909 ro-
ku)6. Marszałek informował adresata, że zgodnie z paragrafem 14 ustawy służby 
krajowej stabilizacyja Pańska nastąpi po roku, jeżeli Pan w ciągu prowizorycz-
nej rocznej służby wszelkim warunkom służby odpowiesz7. Dalej pismo infor-
mowało o konieczności zgłoszenia się w celu złożenia przysięgi, co nastąpiło 
27 kwietnia 1909 roku8. Brzeski pracował w wydziale krajowym galicyjskim we 
Lwowie jako referent zakładów naukowych rolniczych w Dublanach i referent 
do spraw ustawodawstwa agrarnego, później zaś jako wicesekretarz. Świadec-
two służby przedstawiało karierę Brzeskiego rzeczowo i hierarchicznie. Potem 
kolejno piastował stanowiska: praktykanta konceptowego (1909–1910), konce-
pisty (1910–1913), adiunkta konceptowego (1913–1917), wicesekretarza (od 
1917 do 31 października 1919). Wykładowcą akademickim został w 1917 roku 

Stojałowska (wg Jeżewskiego) lub Nikorowicz (wg Danela, Gawkowskiego, Śródki, 
Wincławskiego), ur. 6 sierpnia 1858 r. w Tarnowie, zm. na zesłaniu; por.: BP Lon-
dyn, AOJ, kopertoteka nr 243: Brzeski Tadeusz, wycinek prasowy Z. Stahl, Śp. prof. dr 
Tadeusz Brzeski; T. Grodyński, Śp. prof. Tadeusz Brzeski, „Dziennik Polski i Dziennik 
Żołnierza”, 23 IV 1958, nr 96, s. 2.

4 BP Londyn, 1793/Rps. Protokół pośmiertnej komisji informował o  zatrzymaniu 
przez administrację świadectwa urodzenia i chrztu.

5 Archiwum Akt Nowych w Warszawie, zespół nr 14, Ministerstwo Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego w Warszawie z lat 1917–1939, akta osobowe Brzeski Tade-
usz, sygn. 1866, nr mikrofilmu B-10859 (dalej: AAN, Zespół 14, MWRiOP, A. os. BT, 
sygn. 1866, mikrof. B-10859), k. 63, pismo UW do ministerstwa z 10 listopada 1921 r. 
z życiorysem Brzeskiego.

6 BP Londyn, 1793/Rps, Fragment archiwum Tadeusza Brzeskiego, dokument zaczyna 
się: Do Pana.

7 Tamże.
8 Tamże, informuje o tym odręczna notatka na dokumencie.
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na Wydziale Prawa Uniwersytetu we Lwowie9, zaraz po habilitacji10. Jako młody 
naukowiec wdał się w polemikę z Eugeniuszem Romerem na temat jego Atla-
su Polski11.

Praca habilitacyjna Brzeskiego – jak pisał Edward Taylor – ujawniła jego po-
glądy metodologiczne i  teoretyczne jako syntezę socjologizmu historycznego 
Stanisława Grabskiego oraz typologizmu historycznego Maxa Webera z wpły-
wami szkoły psychologicznej. A to wszystko było oparte na filozofii Heinricha 
Rickerta:

Głoszą one niemożność stosowania w ekonomice metod nauk przyrodniczych 
ze względu na integralność i niepodzielność zjawiska społecznego i niemożliwość 
izolacji motywów gospodarczych z  działania ludzkiego. W  życiu psychicznym 
jednostek można jednak wyróżnić obok stanów świadomości indywidualnej ana-
logiczny szereg stanów świadomości społecznej, wytwarzających się pod wpły-
wem współżycia społecznego12.

Uniwersytecka komisja wydziału oświaty i  szkolnictwa zaproponowała 
Brzeskiemu objęcie ekonomii politycznej na fakultecie prawnym uniwersytetu 
tworzącego się w Poznaniu. Zaraz po podpisaniu pierwszych umów z pracow-
nikami (1 kwietnia 1919 roku), bo już 17 maja, po raz pierwszy zebrało się Ko-
legium Profesorów (Rada Wydziału) w składzie: Brzeski, Antoni Peretiatkowicz 
i Jan Rutkowski13.

Brzeski jako delegat Wydziału Prawno-Ekonomicznego w czerwcu 1919 ro-
ku wszedł również do pierwszego Senatu Wszechnicy Piastowskiej. Wykładał 

9 BP Londyn, 1793/Rps, pismo dziekanatu Wydziału Prawa uniwersytetu we Lwowie, 
Lwów, 12 I 1917 r.

10 AAN, Zespół 14, MWRiOP, A. os. BT, sygn. 1866, mikrof. B-10859, k. 63; por. S. Głą-
biński, Historia ekonomiki, t. II: Historia ekonomiki polskiej, Lwów, 1939, s. 372, gdzie 
podaje rok habilitacji na 1915, a nie 1916.

11 E. Romer, W sprawie naukowych podstaw Atlasu Polski i kompetencyi jego oceny. Od-
powiedź panu Tadeuszowi Brzeskiemu, Lwów, 1917; E. Romer, Polemika. W sprawie 
naukowych podstaw Atlasu Polski…, „Kwartalnik Historyczny”, 1917, s.  569–586; 
sprawę wywołał profesor Brzeski artykułem: Zagadnienie geograficzne Polski. Z po-
wodu „Atlasu Polski” prof. Romera, „Kwartalnik Historyczny”, 1917, s. 426–484.

12 E. Taylor, Tadeusz Brzeski (1884–1958), „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjolo-
giczny”, 1958, z. 3, s. 355–356.

13 P. M. Żukowski, Dzieje II Katedry Prawa Administracyjnego i  Nauki Administracji 
na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu w Poznaniu w latach 1919–1939, 
„Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego”, 2015, t. XVIII, s. 149.

PROfESOR TADEUSZ BRZESKI (1884–1958)
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także na Wydziale Rolniczo-Leśnym. Swoje prace publikował w sekcji prawno-
-ekonomicznej założonej w roku akademickim 1920/1921 serii wydawniczej pt. 
„Prace Naukowe Uniwersytetu Poznańskiego”14.

Rektor Wszechnicy Piastowskiej informował Tadeusza Brzeskiego (pismami 
ogólnymi z 8 sierpnia 191915, potem szczegółowo 24 września):

Komisarjat Rady Ludowej rozporządzeniem z  dnia 8 lipca 1919 mianował J. 
W-go Pana profesora nadzwyczajnym ekonomji społecznej od 1 kwietnia 1919 z po-
liczeniem czasu służby w galicyjskim Wydziale krajowym od 27 kwietnia 190916.

Następnie przyznano mu 50 procent pensji jako dodatek za wysługę lat i stu-
dia wyższe17. Naczelnik państwa zatwierdził to 18 listopada 1921 roku18. Wkrót-
ce Brzeski otrzymał nominację na profesora zwyczajnego ekonomii na wydziale 
prawa i nauk ekonomiczno-politycznych Uniwersytetu Poznańskiego19, nato-
miast w 1922 został profesorem ekonomii społecznej na Uniwersytecie War-
szawskim20. Przeniesienie Brzeskiego z  Poznania do Warszawy także zostało 
potwierdzone decyzją naczelnika państwa z 29 kwietnia 1922 roku21. Nastąpiło 

14 A. Czubiński, Dzieje Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1918–1939, w: Dzieje Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza 1919–1969, Poznań, 1972, s. 77, 87, 103, 106, 114, 
241.

15 BP Londyn, 1793/Rps, Rektor Wszechnicy Piastowskiej do Tadusza Brzeskiego we 
Lwowie, Poznań, 8 VIII [19]19.

16 Tamże, odpis pisma datowanego w Poznaniu dnia 24 IX 1919 r. z dnia 19 III 1931 r.
17 Tamże, pismo z dnia 13 I 1922 (Warszawa), nr 314–IV/22; komisja weryfikacyjna 

dla profesorów szkół akademickich przy Ministerstwie WRiOP uchwałą z dnia 23 
X 1921 r. zaliczyła Tadeuszowi Brzeskiemu okres służby samorządowej w Wydziale 
Krajowym b. Galicji 9 lat, 11 miesięcy i 3 dni, w myśl artykułu 10 Ustawy z dnia 13 
VII 1920 r. (DzU RP, nr 65, poz. 432); za wysługę lat otrzymał 27,5%, dodatek po-
większający się corocznie o kolejne 2,5%, studia wyższe dały 20% dodatku. W su-
mie dodatek między 1 VII 1920 a 30 IV 1921 r. wyniósł 47,5%, natomiast 1 V 1921 r. 
wzrastał do 50%.

18 AAN, Zespół 14, MWRiOP, A. os. BT, sygn. 1866, mikrof. B-10859, k. 67.
19 BP Londyn, 1793/Rps, pismo Ministerstwa W. R. i O. P. z dnia 25 II 1921 (Warszawa), 

no 1444–IV/21. Postanowienie wydano 17 II 1921 ze skutkiem od 1 I 1921 r.; A. Czu-
biński, Dzieje Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1918–1939…, s. 107.

20 BP Londyn, 1793/Rps, pismo Ministerstwa W. R. i O. P. z dnia 15 V 1922 r., Warsza-
wa, no 4463–IV/22; postanowienie wydano 29 IV 1922 z nominacją od 1 X 1922 r.; 
AAN, Zespół 14, MWRiOP, A. os. BT, sygn. 1866, mikrof. B-10859, k. 70–71,

21 AAN, Zespół 14, MWRiOP, A. os. BT, sygn. 1866, mikrof. B-10859, k. 68, 72.
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ono na wniosek dziekana Wydziału Prawa i Nauk Społecznych UW po przyję-
ciu go wcześniej przez senat UW 31 października 1921 roku. Specjalnie utwo-
rzono dla niego katedrę, argumentując tę decyzję dotychczasową działalnością 
naukową i nauczycielską profesora22. We wniosku, podpisanym przez dziekana 
Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Zygmunta Cybichowskiego, pojawiła się 
taka informacja o dotychczasowych publikacjach Tadeusza Brzeskiego:

Co się tyczy dotychczasowych publikacji prof. Brzeskiego, to należy odróżnić 
w nich dwie odmienne grupy. Pierwsza np. rzeczy o parcelacji, położeniu geogra-
ficznem i upadku Polski – są natury konkretnej i odznaczają się wielką jasnością 
przedstawienia oraz stylem przejrzystym i płynnym. Ale już w nich wybitną rolę 
gra dążność autora, aby problemy przemyśleć aż do gruntu i iść po linji metodo-
logicznie ściśle określonej.

Ta dążność uwydatnia się w drugiej, teoretycznej grupie – w pracy o granicach 
ekonomji społecznej i nade wszystko – jako motyw pryncypalny i dominujący. 
Prof. Brzeski pragnie – nawiązując do głośnego dzieła Rickerta Die Grenzen […], 
mianowicie – umocnić metodologiczne fundamenty ekonomji społecznej, w któ-
rej widzi naukę historyczną i którą chciałby wyzwolić z metody uogólniającej – 
przyrodniczej, jak powiada – a wprowadzić na tory metody indywidualizującej, 
dla nauk historycznych jego zdaniem jedynie podatnej. W tym celu stara się on 
sięgnąć jak najgłębiej i staje się chwilami nieco trudnym i nieco zawiłym.

Ale mimo to i  mimo sprzeciwów, jakie jego bardzo określone stanowisko 
z pewnością wywołać może, albo nawet musi, należy przyznać bezwarunkowo, 
że autor stawia sobie wysokie bardzo zadanie, że stawia je bardzo serjo i że wy-
kazuje przytem instynkt naukowy i wykazuje trafne odczucie tego, o co dzisiaj 
w nauce ekonomicznej chodzi, czego jej potrzeba. Dotychczasowa działalność 
pisarska prof. Brzeskiego ma własną fizjognomię i budzi nadzieje. A nauczanie 
na Uniwersytecie Stołecznym winno ziszczenie tych nadziei tym bardziej uła-
twić23.

Brzeskiemu przysługiwał zwrot kosztów przeniesienia się do innej miejsco-
wości, zatem przedstawił zestawienie poniesionych wydatków (firma spedy-
cyjna, bilet klasy 1 pociągu relacji Poznań–Warszawa oraz dojazdy dorożkami 

22 Tamże, k. 69.
23 AAN, Zespół 14, MWRiOP, A. os. BT, sygn. 1866, mikrof. B-10859, k. 63, 65; H. Ri-

ckert, „Die Grenzen“ der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung. Eine logische Einlei-
tung in die historischen Wissenschaften, Tübingen, 1913.
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w tych miastach)24. Po wybudowaniu w Warszawie Domu Profesorów przy ul. 
Nowy Zjazd 5 otrzymał tam dogodne warunki mieszkaniowe.

Zakres obowiązków profesora każdorazowo określano w dokumentach:

Obowiązki Pana Profesora będą polegały na prowadzeniu badań naukowych 
oraz na odbywaniu wykładów i ćwiczeń z wymienionej przy nominacji specjal-
ności w zakresie potrzeb Uniwersytetu Poznańskiego, conajmniej jednak na od-
bywaniu 150 godzin wykładów i 60 godzin ćwiczeń w ciągu roku akademickiego 
i na sprawowaniu związanych ze stanowiskiem czynności akademickich, przy-
czem w razie potrzeby dozwolona jest zamiana wykładów na ćwiczenia i odwrot-
nie w stosunku 1 godzina wykładu równa jest 2 godzinom ćwiczeń25.

Rozpoznawalność w środowisku naukowym przyniosła Brzeskiemu prezen-
tację jego sylwetki w albumie ekonomistów polskich, drukowanym w „Ruchu 
Prawniczym, Ekonomicznym i Socjologicznym”26.

Na UW profesor reprezentował Wydział Prawa w Senacie (1923–1926), 
następnie zaś pełnił funkcję prodziekana tego wydziału (1926–1928) i  w ro-
ku akademickim 1928/1929 – dziekana27. W roku akademickim 1929/1930 zo-
stał wybrany rektorem UW, prorektorem został Gustaw Przychocki28. Po wybo-
rze nowy rektor zredukował godziny wykładów, co poparł Senat akademicki na 
posiedzeniu 28 czerwca 1929 roku29. Później piastował stanowisko prorektora 

24 Tamże, k. 66 i 73, gdzie pismo z 11 X 1922 r., Warszawa, do ministerstwa; sama przepro-
wadzka rzeczy kosztowała 525 000 marek, bilet kolejowy 15 030 mk oraz dorożki 3250 
mk (Poznań 1750 mk, Warszawa 1500 mk). W sumie ubiegał się o zwrot 543 280 mk.

25 BP Londyn, 1793/Rps, Pismo rektora Uniwersytetu Poznańskiego, Poznań, 9 IX 
1924, L.dz. 2552/24.

26 Organ Wydziału Prawno-Ekonomicznego Uniwersytetu i Wyższej Szkoły Handlowej 
w Poznaniu, poświęcony nauce i życiu prawnemu oraz gospodarczemu Rzeczypo-
spolitej Polskiej, 1928, r. 8, z. 1, s. [XIX], fot.

27 G. Bałtruszajtys, Tadeusz Brzeski 1884–1958, w: Profesorowie Wydziału Prawa i Ad-
ministracji Uniwersytetu Warszawskiego 1808–2008, Warszawa, 2008, s. 130.

28 Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego (dalej: Archiwum UW), nr 145, Sprawoz-
danie z  działalności Uniwersytetu Warszawskiego za rok akademicki 1929–1930. 
Złożył rektor Tadeusz Brzeski podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 
1930–31 w dniu 26 października 1930, Warszawa, 1930; Dzieje Uniwersytetu War-
szawskiego 1915–1939, red. A. Garlicki, oprac. A. Chojnowski, D. Nałęcz, T. Nałęcz, 
W. Władyka, Warszawa, 1982, s. 314.

29 AAN, Zespół 14, MWRiOP, A. os. BT, sygn. 1866, mikrof. B-10859, k. 76, pismo UW 
do ministerstwa z dnia 27 V 1929 r.
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w latach 1930–1931 i 1933–1934. Drugi raz wybrano go od razu na lata akade-
mickie 1933/1934, 1934/1935 i 1935/193630. Pismem z 31 maja 1934 roku, wy-
słanym do ministerstwa, złożył rezygnację ze stanowiska prorektora Uniwer-
sytetu Warszawskiego31. Pismo przesłał rektor UW wraz listem przewodnim 
(Warszawa, 22 czerwca 1934 r.) informującym, że mimo prośby Senatu o pozo-
stanie profesora na dotychczasowym stanowisku, ten złożył rezygnację32.

Na posiedzeniu Senatu 15 października 1937 roku zapadła decyzja powo-
łania Brzeskiego na członka Wyższej Komisji Dyscyplinarnej przy MWRiOP 
(Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego) na okres trzech 
lat akademickich 1937–1940, co też minister formalnie uczynił w następnym 
miesiącu33.

Kilkakrotnie Brzeski otrzymywał płatny urlop naukowy. Korzystał z niego 
w 1934 roku, kiedy kończył pierwszy tom Systemu ekonomii i przygotowywał 
materiał do drugiego tomu, co wiązało się z planami wyjazdu zagranicznego34. 
Podanie o urlop na trymestr zimowy i wiosenny 1938–1939 w celu przygotowa-
nia rękopisu zostało wówczas rozpatrzone pozytywnie35.

Komitet Wydawniczy Podręczników Akademickich przy MWRiOP w War-
szawie był bardzo zainteresowany postępem pracy nad pisaniem drugiego tomu 
podręcznika Teoria gospodarcza. Skierował zatem pytanie do Brzeskiego, na ja-
kim jest etapie36. Następnie Komitet poprosił profesora o przygotowanie ręko-
pisu drugiego tomu Ekonomii (Warszawa, 30 czerwca 1938 r.)37.

30 Tamże, k. 18, Rektor UW do MWRiOP (Warszawa, 28 V 1933), nr 10186/33; Dzieje 
Uniwersytetu Warszawskiego…, s. 314–315;

31 AAN, Zespół 14, MWRiOP, A. os. BT, sygn. 1866, mikrof. B-10859, k. 80–81.
32 Tamże, k. 79.
33 Tamże, Pismo ministra do Brzeskiego, Warszawa, 7[?] XI [1937], nr BP–26388/37.
34 Tamże, k. 11–12, 83–86; Podanie Brzeskiego do MWRiOP, Warszawa, 24 lutego 1935, 

informującego o pozytywnej decyzji ministra z dnia 14 XI 1934 r., nr BP–31801/34, 
k. 12; Zaświadczenie MWRiOP, Warszawa, 4 IV 1935, nr BP–6993/35 o  wydanie 
paszportu na wyjazd zagraniczny do Francji, Anglii i Niemiec na okres 4 miesięcy, 
k. 11; MSZ nie miał zastrzeżeń co do wydania paszportu, Warszawa, 22 III 1935 r., 
no A.III.509/140.

35 Tamże, k. 1, Pismo nr Pr–25/39, do nr BP–26259/38, R-759/39, Warszawa, 21 stycz-
nia 1939 r.; k. 5, Podanie Brzeskiego.

36 BP Londyn, 1793/Rps, pismo nr 145/38, Warszawa, 17 VI 1938 r.
37 Tamże, Pismo nr 184/38 adresowane do „Dr. Tadeusza Brzeskiego, Profesora Uni-

wersytetu Józefa Piłsudskiego”.
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Przed wojną piastował również stanowiska członka i  wiceprezesa (1931–
1936) Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i członka-korespondenta Pol-
skiej Akademii Umiejętności38. Jako specjalista w  swojej dziedzinie wchodził 
w skład redakcji „Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego”39.

W sierpniu 1939 roku przebywał w Domu Zdrojowym w Morsztynie, ale 
nadal utrzymywał kontakt administracyjny z uczelnią40. Mieczysław Orłowski 
kontaktował się z nim w sprawie seminarium i prosił o odpowiedź na pytanie, 
co profesor dalej zamierza41.

2. wOjna

Po wybuchu II wojny światowej Brzeski znalazł się we Lwowie. Pisał stamtąd 
do pana Zdunka (ul. Nowy Zjazd 5 w Warszawie; przedwojenny adres za-

mieszkania profesora): Proszę o wiadomość, co u mnie słychać. Z serdecznymi 
pozdrowieniami42. We Lwowie zmieniał kilkukrotnie adresy zamieszkania43, ale 
też przebywał u swojej matki Józefy przy ul. Zyblikiewicza 43 m. 5. Tamże zgło-
sił się 28 marca 1940 roku do obowiązkowej rejestracji uchodźców, na której 
podstawie władze sowieckie przygotowały listę osób do wywiezienia.

W kwietniu Brzeski z matką zostali zesłani do sowchozu „Komintern” w Ka-
zachstanie44. Profesor mieścił się w kategorii zesłańców wysłanych administra-

38 BP Londyn, AOJ, kopertoteka nr 243, kwestionariusz wypełniony przez Tadeusza 
Brzeskiego; Czy wiesz kto to jest?, red. S. Łoza, Warszawa, 1938, reprint: Warszawa, 
1984, s. 78.

39 Organ Wydziału Prawno-Ekonomicznego Uniwersytetu Poznańskiego, Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk i Towarzystwa Prawniczego i Ekonomicznego, w latach 1921–1925 
pismo nosiło nazwę „Ruchu Prawniczego i Ekonomicznego”, od 1925 do dziś aktual-
ny tytuł „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”

40 IMPS, Kol. 32/1. Karta pocztowa NN do TB datowana: Zaleszczyki, 7 VIII [1939]. 
Mógł tam mieszkać od 4 sierpnia – pismo Zarządu Zdrojowego z 24 VII 1939 r.

41 Tamże, Pismo datowane: Warszawa, 22 VIII 1939 r.
42 Tamże, Lwów, 28 X 1939 r., na adres: Lwów, ul. Łozińskiego 4 i 27 X 1939 r., na adres 

Łozińskiego 4 lub Zyblikiewicza 43; Dokładny adres warszawski to ul. Nowy Zjazd 5 
m. 23; por. AAN, Zespół 14, MWRiOP, A. os. BT, sygn. 1866, mikrof. B–10859, k. 14.

43 IMPS, Kol. 32/1. Np. meldunek zmiany adresu podawał od 20 XI 1939 r. na ul. Zofii 
8; w poprzednim miesiącu prosił korespondenta z Warszawy o przesyłanie listów na 
ul. Łozińskiego 4 lub Zyblikiewicza 43.

44 IMPS, Kol. 32/1, Sowchoz „Komintern”, Pietropawłowka, Kokpektinski Raion, Semi-
palatinskaya Oblast, Kazakhskaya S. S. R.; było to dokładnie 13 kwietnia.
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cyjnie, czyli administratiwno-wysłannyje (deportowanych w kwietniu 1940 ro-
ku)45.

Od samego początku próbował się stamtąd wydostać. Najpierw 29 maja 
1940 roku napisał list do amerykańskiego poselstwa w Moskwie46, które w od-
powiedzi z 25 czerwca poinformowało, że interwencja poselstwa w Rockefeller 
Foundation dotycząca powrotu Brzeskiego jest niemożliwa. Argumentowano 
tym, że poselstwo nie jest tutaj stroną, i radzono, aby profesor kontaktował się 
bezpośrednio z instytucją lub przyjaciółmi47.

5 czerwca 1940 roku Brzeski napisał zatem do Mieczysław Orłowskie-
go z Warszawy, który w odpowiedzi wątpił w skuteczność działania u władz48. 
Uczony interweniował 6 sierpnia 1940 roku również w  NKWD we Lwowie. 
Wyjaśniał, że znalazł się we Lwowie u swojej matki Józefy, tam zgłosił się do 
rejestracji uchodźców i stamtąd w kwietniu 1940 roku został razem z nią wy-
wieziony. Argumentował, że właściwie jest z Warszawy, a matka jest 82-letnią 
staruszką sparaliżowaną i ociemniałą. Prosił o możliwość powrotu do stolicy49.

45 S. Ciesielski, Polacy w Kazachstanie 1940–1946. Zesłańcy lat wojny, Wrocław, 1996, 
s. 60–63; w odróżnieniu od specjalnych przesiedleńców (spiecpieriesielency) wysła-
nych w lutym 1940 r. czy od ssylnoposielency i ssylni. Podobnie pisze o wywózkach 
Maria Januszkiewicz (właśc. Grażyna Jonkajtys-Luba), W Kazachstanie, Paryż, 1981, 
s. 10; Report on the relief accorded to Polish citizens by The Polish Embassy in the 
U.S.S.R. with special reference to Polish Citizens of Jewish Nationality, September, 
1941–April 1943, s. 3. Raport polskiej Ambasady w ZSSR mówił o następujących ka-
tegoriach polskiej ludności wywiezionych: 1. w  lutym 1940 – z miast urzędników, 
sędziów, żołnierzy, ze wsi pracowników leśnych, drobnych rolników, 2. w kwietniu 
1940 – rodziny wywiezionych wcześniej lub aresztowanych, rodziny uciekinierów za-
granicę, handlarzy (w większości Żydów), robotników ze skonfiskowanych majątków 
i małorolnych, 3. czerwiec 1940 – wszystkich polskich uchodźców z zachodniej czę-
ści Polski, drobnych kupców, doktorów, inżynierów, prawników, dziennikarzy, arty-
stów, profesorów, nauczycieli, 4. czerwiec 1941 – pozostałych ze wszystkich tych ka-
tegorii, którzy uniknęli wcześniejszych wywózek, dzieci z letnich obozów oraz sierot; 
por. I. Blum, Polacy w Związku Radzieckim. Wrzesień 1939 – maj 1943 r., „Wojskowy 
Przegląd Historyczny”, 1967, r. 12, nr 1 (41), s. 150.

46 The Foreign Service of the United States of America, Moscow.
47 IMPS, Kol. 32/1, podpisał się: Chief of Consulate Section A. I. Ward, Moscow, 25 VI 

1940.
48 Tamże, Korespondencja.
49 Tamże.
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Po wszystkich odmowach napisał do Lany Philips w Nowym Jorku50. W li-
stopadzie 1940 roku w jego sprawę zaangażował się już nawet Międzynarodowy 
Czerwony Krzyż w Genewie51. Beznadziejna sytuacja zmieniła się po układach 
politycznych z 1941 roku. Stanisław Kot raportował gen. Władysławowi Sikor-
skiemu (Moskwa, 22 września 1941 r.), że dwa dni wcześniej wręczył zastęp-
cy ludowego komisarza spraw zagranicznych Andriejowi J. Wyszyńskiemu listę 
osób do odszukania i zwolnienia w pierwszej kolejności, na której wśród 35 na-
zwisk (częściowo osób już nawet zmarłych latem tego samego roku) znajdował 
się Tadeusz Brzeski52. Z kolei w liście do Jana Kwapińskiego, delegata Ambasady 
ROKUP w Taszkiencie (Kujbyszew, 18 grudnia 1941 r.), Kot pisał:

Znając stanowisko Rządu od początku istnienia Rady Narodowej, uważałem za 
najlepsze wysłanie do Anglii osób, reprezentujących opinię publiczną naszych ziem 
wschodnich. Osób takich powinno się wysłać kilka czy kilkanaście. […] moim 
obowiązkiem jest wysłanie specjalistów, potrzebnych Rządowi w pierwszym rzę-
dzie dla prac kongresowych (Biuro Celów Wojny), na razie mam trzech: b. Rektor 
Uniw. Warsz. Tadeusz Brzeski, ekonomista, prof. Uniw. Warsz. B[ogdan] Zabor-
ski, geograf i W[ładysław] Wielhorski, dyr. Szkoły Nauk Politycznych w Wilnie53.

Tym sposobem władze polskie na uchodźstwie umożliwiły profesorowi wy-
jazd z Rosji i sprowadziły go do Londynu. Do Wielkiej Brytanii dotarł na po-
czątku marca 1942 roku, co zanotował w  Dzienniku wypadków Karol Estre-
icher: 3 marca, wtorek […]. Wczoraj przyjechała z Rosji grupa osób, które wysłał 
Kot. Jechali morzem. Szczyrek i Zaremba – członkowie Rady Narodowej. Profesor 
Brzeski…54.

W kwietniu 1942 roku Brzeski został pracownikiem referendarskim w Biu-
rze Prac Politycznych, Ekonomicznych i Prawnych55, natomiast od 1 czerwca 

50 Tamże.
51 Tamże, Comité International de la Croix-Rouge, Geneve, 26 XI 1940.
52 S. Kot, Listy z Rosji do Gen. Sikorskiego, Londyn, 1955, s. 101; dokument 11a, nazwi-

sko siódme na liście.
53 Tamże, s. 230–231.
54 K. Estreicher jr, Dziennik wypadków. Tom I: 1939–1945, Kraków, 2001, s. 450; Lista Nr 

1 Obywatelskiego Komitetu Wyborczego [życiorysy kandydatów], „Gazeta Powszech-
na. Pismo niezależne / Polish Gazette” (dalej: „Gaz. Powsz.”), 28 X 1954, nr 3, s. 2; Li-
sta nr 1 Obywatelskiego Komitetu Wyborczego, „Gaz. Powsz.” 1954, 6 XI, nr 6, s. 2. Es-
treicher podaje 2 marca, natomiast w życiorysie kandydata widnieje data 1 marca.

55 BP Londyn, 1793/Rps, Umowa o  pracę zawarta przez Adama Romera, dyrektora 
Biura Prezydialnego w Prezydium Rady Ministrów na okres od 1 do 30 IV 1942 r. 
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sprawował funkcję prezesa BBPEiP56. Wkrótce Biuro przekształcono w Mini-
sterstwo Prac Kongresowych, w którym minister Marian Seyda mianował Brze-
skiego sekretarzem generalnym57.

Z profesorem współpracował Estreicher, który z zasady dość ostro oceniał 
ludzi. Z Brzeskim spotkał się przynajmniej kilkakrotnie. W swoim dzienniku 
pod datą 17 maja 1943 roku zanotował: Sprawy biura. Rozmowa z Brzeskim58. 
Dalej, 31 października 1944 roku: U prof. Brzeskiego – zastępuje Seydę59. Następ-
nie 7 listopada: Rano organizacyjne posiedzenie u  Brzeskiego60. Ostatnie wpi-
sy wojennych spotkań pochodzą z 20 listopada 1944 roku: U prof. Brzeskiego. 
Człowiek zacny, przyzwoity, spokojny. Znalazł cichy kąt. Zastępuje Seydę oraz 21 
listopada 1944 roku: 12-ta prof. Brzeski, potem u Ministra Seydy61. Estreicher da-
rzył Brzeskiego szacunkiem, co zapewne wynikało zarówno z zalet charakteru 
profesora, jak i jego wiedzy, doświadczenia i kompetencji.

Brzeski, jako były mieszkaniec Galicji, razem z ambasadorem Raczyńskim 
wyrazili swoje stanowisko względem Galicji Wschodniej w „The Times” (16, 20 
i 20 grudnia 1944 r.). Stanowiło to odpowiedź na stanowisko Winstona Chur-
chilla w brytyjskiej Izbie Gmin odnośnie reorganizacji polskiego rządu, sprawy 
wschodnich i  zachodnich granic Polski oraz stanowiska Anthony’ego Edena, 
postulującego oparcie się na etniczności ziem Galicji Wschodniej. Polscy spe-
cjaliści podkreślali konieczność uwzględnienia zarówno języka, jak i wyznania, 
aby móc uzyskać pełny obraz sytuacji w tej prowincji62.

Kolejna umowa zatrudniała już Tadeusza Brzeskiego od 1 VI 1942 r. na czas nie-
określony.

56 Tamże, List ministra Mariana Seydy do Tadeusza Brzeskiego, Londyn, 28 V 1942 r., 
l.dz. 439/42; biuro mieściło się przy 73 Portland Place, W1, a jego angielska nazwa 
brzmiała: Polish Political, Economic and Legal Bureau.

57 Tamże, List ministra Mariana Seydy do Tadeusza Brzeskiego, Londyn, 14 VII 1942 r., 
l.dz. 591/42. por. M. Hułas, Rząd gen. Władysława Sikorskiego czerwiec 1940 – lipiec 
1943, w: Władze RP na Obczyźnie podczas II wojny światowej. Materiały do dziejów 
polskiego uchodźstwa niepodległościowego, red. Z. Błażyński, Londyn, 1994, t. 1, 
s. 213.

58 K. Estreicher jr, Dziennik wypadków…, s. 587.
59 Tamże, s. 730.
60 Tamże, s. 732.
61 Tamże, s. 733.
62 Documents on Polish-Soviet relations 1939–1945, vol. II: 1943–1945, London, 1967. 

Przypis d) do dokumentu No. 283, s.  795; Dokument No. 283, Statement by Mr. 

PROfESOR TADEUSZ BRZESKI (1884–1958)



100

Jako sekretarz generalny w Ministerstwie Prac Kongresowych Brzeski otrzy-
mał na rok paszport dyplomatyczny (ważny od 17 maja 1944 do 31 maja 1945 
roku). Potem jego ważność przedłużono o dwa lata63. Był zatem prawnie zabez-
pieczony na ewentualność wojennego i powojennego podróżowania.

3. kOniec wOjny i emigracja

Sytuacja polityczna Polski stawała się coraz bardziej skomplikowana, jednak 
polscy emigranci wciąż jeszcze mieli nadzieję na rychły powrót do kraju. 

W  tym celu organizowali się instytucjonalnie celem kontynuacji uprawiania 
polskiej nauki i przygotowywania nowych kadr osobowych.

Brzeski swoją działalność w Stowarzyszeniu Ekonomistów Polskich zaczy-
nał jako zwykły członek64. Jeszcze w  1944 roku organizacja utworzyła komisję 
do opracowania polskiego słownictwa ekonomicznego, szczególnie w  dziedzi-
nie nowych pojęć w literaturze anglosaskiej. Jej przewodniczącym został Brzeski. 
Komisja podzieliła prace na pięć działów ekonomii i miała prawo dobierać so-
bie nowych członków oraz specjalistów od poszczególnych zagadnień65. Profesor 
później wchodził także w skład komitetu redakcyjnego „Ekonomisty Polskiego”66.

W latach 1944–1947 Brzeski sprawował funkcję dziekana Wydziału Pra-
wa na Uniwersytecie w Oksfordzie67. Jednostka została utworzona na podsta-

Churchill in the House of Commons on the failure of the negotiations relating to the 
reorganization of the Polish Government and the settlement of the frontiers of the 
Polish State both in the east and west. London, December 15, 1944.

63 BP Londyn 1793/Rps. Paszport o numerze 1814, L. 28/44 z pieczęcią Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych. Pieczęcie i podpis na odwrociu dokumentu przedłużały pasz-
port do 31 V 1947 r.

64 Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Ekonomistów Polskich w Zjednoczonym 
Królestwie za okres od stycznia do marca 1944 r., „Ekonomista Polski. The Polish Eco-
nomist” (dalej: „Ekonomista Polski”), styczeń–marzec / January–March 1944, nr 9, 
s. 148.

65 Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Ekonomistów Polskich w Zjednoczonym 
Królestwie za okres od lipca do grudnia 1944 r., „Ekonomista Polski”, lipiec–grudzień 
/ July–December 1944, nr 11–12, s. 236; Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia 
Ekonomistów Polskich w Zjednoczonym Królestwie za okres od stycznia do marca 1945 
r., „Ekonomista Polski”, styczeń–marzec / January–March 1945, nr 13, s. 155.

66 Por. „Ekonomista Polski”, listopad / November 1953, nr 16, s. 2.
67 IMPS, Kol. 32/2. Memorandum przedstawiało w skrócie działalność Wydziału Pra-

wa: „The Polish Faculty of Law at The Univeristy in Oxford – was opened on April 
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wie dekretu Kongregacji Uniwersytetu w Oksfordzie z 21 marca 1944 roku oraz 
dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z 11 kwietnia tego roku. Początkowo ra-
da wydziałowa wybrała na dziekana prof. Stefana Glasera. Po jego rezygna-
cji, w związku z objęciem stanowiska ministra RP w Brukseli, rada wybrała na 
dziekana Brzeskiego (17 października 1944 roku). Dwa lata później rozpoczę-
ło się likwidowanie wydziału mieszczącego się najpierw w New College przy 
18 Longwall Street (do 1 listopada 1945 roku), a potem w roku akademickim 
1945/1946 w Oriel College. Na ostatni rok studiów 1946/1947 wydział przenie-
siono do zachodniego Londynu, na Thorney Court, Palace Gate68.

Brzeski wykładał na wydziale ekonomię i piastował stanowisko przewodni-
czącego komisji egzaminacyjnej drugiego roku. W 1946 roku utrzymał formalnie 
posadę akademicką jako Ordinary Professor na polskim Wydziale Prawa uniwer-
sytetu w Oksfordzie z ramienia Tymczasowego Komitetu Skarbu dla Spraw Pol-
skich (Interim Treasury Committee for Polish Questions)69. Po rozwiązaniu Ko-
mitetu w marcu 1947 roku ustawą Polish Resettlement Act działalność oświatowa 
weszła w kompetencje ministra oświaty oraz sekretarza stanu dla Szkocji, więc 
utworzyli oni 1 kwietnia 1947 roku Komitet dla Spraw Oświaty Polaków w Wiel-
kiej Brytanii (The Committee for the Education of Poles in Great Britain)70.

27th 1944 and will be closed on October 5th 1946”. Teczki Kol. 32 od 11 do 15 zawie-
rają materiały do historii tego wydziału.

68 T. Brzeski, Polski Wydział Prawa przy Uniwersytecie w Oxfordzie, w: Monografia pol-
skiego Wydziału Prawa 1944–1947 Uniwersytetu w Oxford, red. J. W. Cywiński, T. S. 
Rojewski, W. Toporowski, Londyn, 1997, s. 35–45; Fotokopia protokołu z XLI posie-
dzenia Rady Wydziałowej w dniu 31 III 1947 r. z podpisem T. Brzeskiego, w: Mono-
grafia polskiego Wydziału Prawa…, s. 66–68 z pieczątką archiwum IMPS A.19.II/95. 
Także w Monografii polskiego Wydziału Prawa… zdjęcie profesorów z 4 X 1946 r., 
w tym T. Brzeskiego; Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 
1944 r. o polskim Wydziale Prawa w uniwersytecie w Oxfordzie, DzU RP, 1944, nr 5, 
s. 41.

69 BP Londyn, 1793/Rps, Employment agreement for Professors, Senior Lecturers, Lec-
turers and Assistants at Universities, concluded between Count Edward Raczyńs-
ki, Chief Polish Representative in the Interim Treasury Committee and Mr. Tadeusz 
Brzeski. Umowa obejmowała okres 1 XI 1946 – 31 III 1947 r.; T. Brzeski, Polski Wy-
dział Prawa przy Uniwersytecie w Oxfordzie, w: Monografia polskiego Wydziału Pra-
wa…, s. 39; T. S. Rojewski, Facilitas Iuridica Polonorum in Universitatae Oxoniensi, 
tamże, s. 54–56; formalnie powstała 7 VII 1945 r.

70 T. Radzik, Brytyjska pomoc edukacyjna, w: Mobilizacja uchodźstwa do walki poli-
tycznej 1945–1990, „Materiały do Dziejów Polskiego Uchodźstwa Niepodległościo-
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We wrześniu 1947 roku Brzeski przyjmował korespondencję już w  Polish 
Land Trust Dept, Castle Land w Johnstone koło Glasgow71. Następnie znowu 
w  Londynie jako członek Board of Governors, akademickiej organizacji The 
Polish University College Association Limited, mieszczącej się przy 5 Princes 
Gardens, uczęszczał na organizowane przez instytucję zebrania. Dyskutowano 
tam o wyborze nowych członków PUCAL, nominowania nowych członków do 
zarządu (Board of Governors), sprawach finansowych przedstawionych przez 
Executive Committee, tematach i agendzie podczas Ordinary General Meeting 
(Walnego Zebrania Zwykłego)72.

PUCAL istniał w  latach 1947–1953. Jeszcze przed zlikwidowaniem tej in-
stytucji, w grudniu 1949 roku ukonstytuowała się Tymczasowa Rada Polskie-
go Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie. Nawiązywała do tradycji Polskiego 
Uniwersytetu za Granicą w Paryżu, utworzonego w 1939 roku73, oraz do pol-
skich wydziałów powstałych w czasie wojny przy angielskich uniwersytetach74. 
W tym celu emigracyjni akademicy

zwołali pierwszą konferencję porozumiewawczą pod przewodnictwem prof. dr. 
Tadeusza Brzeskiego […]. Dnia 9 grudnia 1949 roku został opracowany Tym-
czasowy Statut Organizacyjny Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie, stanowiący 

wego”, t. II, red. L. Kliszewicz, Londyn, 1995, s. 355–357, 366; zlikwidowany 30 VI 
1952 r.

71 IMPS, Kol. 32/5. Korespondencja.
72 BP Londyn, 1793/Rps, Pismo powielane PUCAL-u do Tadeusza Brzeskiego datowa-

ne na 8 I 1948 r., No 46/I.
73 Archiwum Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w  Londynie (dalej: Archiwum 

PUNO), seria 3: Rektor, teczka 1, papiery niepaginowane. Latem 1949 r. powstała 
kwestia zorganizowania wyższego nauczania pod polską kontrolą. Wtedy zapropo-
nowano nazwę Wolny Uniwersytet Polski. W dniu 23 X 1949 r. zebrała się Tymcza-
sowa Rada, a w pierwszym punkcie protokołu posiedzenia stwierdzono: Za aproba-
tą Ministra Oświaty R.P. tworzy się Uniwersytet Polski Zagranicą. U góry tej strony 
znalazły się trzy zaproponowane nazwy dla uczelni: Polski Uniwersytet Zagranicą, 
Wolny Uniwersytet Polski, Polski Uniwersytet Emigracyjny. W  uchwale Wydziału 
Administracyjnego z dnia 16 oraz 20 XII 1949 r. zastosowano skrót „P.U.Z.”. List gen. 
Mariana Kukiela do rektora T. Brzeskiego z 12 III 1950 r. mówił już o PUNO.

74 W. Klas, Archiwum Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w  Londynie, „Archeion. 
Czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym”, 2017, t. CXVIII, s. 414–
426; tamże szczegółowy wykaz literatury, Archiwum w trakcie przekazywania do Bi-
blioteki Polskiej POSK w Londynie.
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podstawę dalszych prac przygotowawczych. Ciągnęły się one do jesieni 1950 roku, 
kiedy to mimo znikomych środków finansowych, braku lokalu itp. zdecydowano 
się ogłosić wpisy na uczelnię z myślą o tych Polakach, którym wojna i inne oko-
liczności nie pozwoliły na dokończenie studiów i osiągnięcie stopni naukowych75.

Z kolei dekret prezydencki informował:

Polski Uniwersytet na Obczyźnie z siedzibą w Londynie, istniejący od 9 grudnia 
1949 i posiadający statut w brzmieniu zatwierdzonym w dniu 1 września 1952 r. 
przez Ministra dla Spraw Obywateli Polskich na Obczyźnie, otrzymuje jako pry-
watna szkoła akademicka, pełne prawa państwowych szkół akademickich, an-
gielska nazwa: Polish University Abroad in London76.

Już przed formalnym powołaniem (we wrześniu 1952 roku) organizacji aka-
demickiej w Wielkiej Brytanii w styczniu 1952 roku rozpoczęto wykłady. „Ko-
munikat” Zrzeszenia Profesorów informował w  kwietniu tego roku, że Rada 
PUNO podejmuje starania u Rządu polskiego w Londynie o uznanie go za szkołę 
akademicką w rozumieniu prawa polskiego oraz o przyznanie mu praw nadawa-
nia polskich stopni naukowych77.

Tadeusz Grodyński twierdził:

 Z  inicjatywy członka Zrzeszenia, prof. T. Brzeskiego, i  przy jego wydatnym 
udziale został utworzony Polski Uniwersytet na Obczyźnie z  pełnym Wydzia-
łem Humanistycznym, utrzymywany z funduszów polskich organizacji emigra-
cyjnych i skromnych opłat studentów78.

PUNO otrzymało podstawę prawną w grudniu 1952 roku dekretem Prezy-
denta RP79. 14 lutego 1953 roku, na pierwszym przewidzianym w statucie zebra-

75 M. Sas-Skowroński, Polski Uniwersytet na Obczyźnie, w: Monografia polskiego Wy-
działu Prawa…, s. 85–86.

76 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z  dnia 15 grudnia 1952 r. o  nadaniu pełnych 
praw państwowych szkół akademickich Polskiemu Uniwersytetowi na Obczyźnie, 
DzU RP, 31 XII 1952, nr 4, s. 30.

77 „Komunikat Zarządu Zrzeszenia [Profesorów i Docentów Polskich Szkół Akademic-
kich]” (dalej: „Kom. ZZ[PiDPSA]”), 5 IV 1952, nr [4], s. 6.

78 T. Grodyński, Zrzeszenie Profesorów i Docentów Polskich Szkół Akademickich w Wiel-
kiej Brytanii (1940–1956), „Nauka Polska na Obczyźnie”, 1961, z. 3, s. 86; Śp. prof. 
Tadeusz Brzeski, „Komunikat [Zarządu Zrzeszenia Profesorów i Docentów Polskich 
Szkół Akademickich]”, [czerwiec] 1958, nr [8], s. 3.

79 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 grudnia 1952 r.…, s. 30–32 oraz Statut 
PUNO jako załącznik, s. 33–36; por. Zarządzenie Ministra dla Spraw Obywateli Pol-
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niu profesorów i docentów, rektorem Uniwersytetu został Brzeski80. Uroczysta 
inauguracja działalności PUNO odbyła się 21 marca w obecności najważniej-
szych osobistości81. W działalność instytucji zaangażowało się wielu naukow-
ców przebywających na emigracji82. Wielokrotnie cytowany przez badaczy frag-
ment przemówienia Brzeskiego bardzo dobrze oddaje ducha tego czasu:

Nasz Uniwersytet nie może być tworem przejściowym i przestać istnieć z chwilą 
odzyskania niepodległości. Tak jak dzisiaj, tak i w przyszłości powinien być i po-
zostać jednym z  głównych wiązadeł polskiego ‘Commonwealth’u’ kulturalnego, 
łączącego polski element rozsiany po całym świecie83.

PUNO prowadziło razem ze Szkołą Nauk Politycznych i Społecznych wy-
kłady w ramach kursu korespondencyjnego. Brzeski specjalnie przygotowywał 
skrypty dla studentów84.

skich na Obczyźnie [Zygmunta Rusinka] z dnia 1 września 1952 r o zatwierdzeniu 
Statutu Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie, DzU RP, 31 XII 1952, nr 4, s. 32.

80 T. Radzik, Szkolnictwo polskie w  Wielkiej Brytanii, w: Mobilizacja uchodźstwa…, 
s. 369, 375–378; M. Sas-Skowroński, Polski Uniwersytet na Obczyźnie…, s. 86; J. Py-
łat, PUNO. Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Pułtusk – Londyn, 2010, s. 42–45; taż, 
Aneks I: Wkład filozofii i filozofów w historię, rozwój, dorobek naukowy Polskiego Uni-
wersytetu na Obczyźnie w Londynie, w: Filozofia na Polskim Uniwersytecie na Obczyź-
nie, red. M. Płotka, J. Pyłat, A. Andrzejuk, Warszawa – Londyn, 2014, s. 238, przyp. 2; 
R. Terlecki, Polski Uniwersytet na Obczyźnie, w: Leksykon kultury polskiej poza krajem 
od roku 1939, red. K. Dybciak, Z. Kudelski, Lublin, 2000, t. I, s. 354.

81 Uniwersytet Polski na Obczyźnie. (Nasza kronika), „Głos. Dwutygodnik ilustrowany. 
Voice Polish Ilustrated”, 5 IV 1953, nr 5/6, s. 10; Inauguracja Uniwersytetu na Obczyź-
nie w obecności Prezydenta RP i gen. Andersa, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 
23 III 1953, nr 70, s. 4.

82 Statut Zrzeszenia Profesorów i Docentów Polskich Szkół Akademickich w Wielkiej Bry-
tanii, s. 4, dodatek do „Kom. ZZ[PiDPSA]”, 1953, nr [5].

83 Przemówienie sprawozdawcze rektora prof. dr. Tadeusza Brzeskiego wygłoszone na 
publicznym zebraniu sprawozdawczym Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w dniu 
16 lutego 1957, Londyn, 1957, s. 10; 50-lecie Uniwersytetu, „Universitas. Kwartalnik 
Towarzystwa Przyjaciół Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie”, VII–XII 1989, nr 
38/39, s. 2; P. Kądziela, Instytucje polskiego życia kulturalnego w Londynie, w: Warsza-
wa nad Tamizą. Z dziejów polskiej emigracji politycznej po drugiej wojnie światowej, 
red. A. Friszke, Warszawa, 1994, s. 162; A. Kłossowski, Książka polska na obczyźnie. 
XX wiek, oprac. M. A. Supruniuk, J. Tondel, Toruń, 2003, s. 77.

84 IMPS, Kol. 32/2 do 32/4; „Kom. ZZ[PiDPSA]”, 20 III 1951, nr [3], s. 3; Statut Zrzesze-
nia Profesorów i Docentów Polskich Szkół Akademickich w Wielkiej Brytanii, s. 4, 
dodatek do: „Kom. ZZ[PiDPSA]”, 1953, nr [5].
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Wybór Brzeskiego na rektora na rok akademicki 1953/1954, dokonany przez 
zebranie profesorów 17 czerwca 1953 roku, zatwierdził prezydent RP August Za-
leski zarządzeniem z 29 lipca 1953 roku85. Kolejne wybory zatwierdzano podob-
nie86. Ostatnim razem na rektora PUNO mianowało go Zebranie Ogólne Profe-
sorów 8 lipca 1957 roku, a wybór zatwierdził Zaleski zarządzeniem z 3 sierpnia 
1957 roku87.

Sprawy szkolnictwa były szczególnie bliskie sercu profesora, dlatego niejed-
nokrotnie zabierał głos na jego temat, m.in. w kwietniu 1953 roku pisał o PUNO, 
SNPS, polskiej szkole wieczorowej, polskim liceum korespondencyjnym oraz 
darmowym kursie The Free Course of Central Eastern European Studies. Przez 
kolejne pięć lat zarządzał uczelnią, wykładał tam i wygłaszał referaty inaugura-
cyjne88.

W sprawozdaniu za rok akademicki 1929/1930 UW Brzeski wspomniał 
zmarłego 3 listopada 1929 roku dr. h. Jana Baudouin de Courtenay, profeso-
ra honorowego językoznawstwa indoeuropejskiego i  kierownika seminarium 
lingwistycznego na wydziale humanistycznym89. Nie mógł przypuszczać, że po 

85 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 lipca 1953 r. o zatwierdzeniu wy-
boru Rektora Polskiego na Obczyźnie, DzU RP, 20 XI 1953, nr 2, s. 22.

86 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 sierpnia 1954 r., DzU RP 1954, nr 
11, 17 IX, s. 61 (i przedruk: Zarządzenie Prezydenta RP powołującego prof. dr Tade-
usza Brzeskiego na rektora Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie, w: Wybór dokumen-
tów do dziejów polskiego uchodźstwa niepodległościowego 1939–1991, red. A. Such-
citz, L. Maik, W. Rojek, Londyn, 1997, s. 324). Zebranie ogólne profesorów wybrało 
Brzeskiego rektorem ponownie w 29 VII 1954 r. na rok akademicki 1954/1955; Za-
rządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 lipca 1956 r., DzU RP, 16 VII 1956, 
nr 2, s. 18. Zebranie ogólne profesorów wybrało Brzeskiego rektorem ponownie 
29 VI 1956 r. na rok akademicki 1956/1957.

87 Archiwum PUNO, Seria 3: Rektor, teczka 4, Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospoli-
tej z dnia 3 VIII 1957.

88 IMPS, kol. 32/3, 32/5-32-6, Korespondencja; Archiwum PUNO, seria 1: Zebrania 
ogólne profesorów oraz seria 3: Rektor. PUNO wydało skrypt wykładu rektorskie-
go T. Brzeskiego Teoria rozwoju gospodarczego Polski, o którym pamiętano długo po 
jego śmierci, publikując listę wydawnictw uczelni w 1983 r.; por. Wydawnictwa Pol-
skiego Uniwersytetu na Obczyźnie, „Universitas”, VII–IX 1983, nr 14, s. 18; Ż. Stef-
fek, „Universitas” – zuryski kwartalnik Towarzystwa Przyjaciół PUNO w latach 1980–
2001, Pruszcz Gdański, 2018, s. 219.

89 Archiwum UW, N 145, Sprawozdania rektorów 1923/4 do 1932/3. Sprawozdanie 
z działalności Uniwersytetu Warszawskiego za rok akademicki 1929–30. Złożył rektor 
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jego śmierci rektorem PUNO zostanie córka Jana, Cezaria Anna Baudouin de 
Courtenay Ehrenkreutz-Jędrzejewiczowa i będzie razem z innymi profesorami 
na emigracji oddawała cześć jego pamięci90.

Tuż po wojnie Tadeusz Brzeski otrzymał pismo z UW informujące go, że 
Senat akademicki na posiedzeniu 6 listopada 1946 roku podjął decyzję o zwró-
ceniu się do profesorów i docentów przebywających za granicą z prośbą o ich 
powrót na macierzystą uczelnię91. W odpowiedzi Brzeski prosił o dalszy urlop 
na rok akademicki 1946/1947, jako że najpierw był zaangażowany na uczelni 
w Oksfordzie, następnie zobowiązał się do przeniesienia Wydziału Prawa do 
Londynu92. Profesor nie chciał zapewne całkowicie zamknąć sobie możliwości 
powrotu do Polski i dlatego postanowił poczekać, aż sytuacja w kraju się wykla-
ruje. Takie podejście mogło też pomóc w załatwieniu pewnej ważnej sprawy dla 
Polskiej Akademii Umiejętności.

Bardzo dobre kontakty z PAU oraz szacunek, jakim cieszył tam Brzeski, 
sprawiły, że w styczniu 1948 roku zarząd powierzył mu funkcję pełnomocnika 
do przekazania zbiorów archeologicznych, etnograficznych i przyrodniczych, 
ofiarowanych do Polski przez oficerów i  żołnierzy 2. Korpusu. Profesor pra-
gnął przekazać zbiory do Krakowa w miarę szybko, a pośpiech w tej sprawie 
był z pewnych względów nader pożądany93. Korespondował na ten temat m.in. 
z  doktorem prawa Stanisławem Skrzypkiem oraz różnymi zainteresowanymi 
osobami (szczególnie z ambasadorem), władzami polskimi na emigracji oraz 
w Polsce.

Tadeusz Brzeski podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 1930–31 w dniu 
26 października 1930, Warszawa, 1930, s. 5.

90 Archiwum PUNO, seria 1: Zebrania ogólne profesorów, segregator 1. Protokół z ze-
brania ogólnego profesorów PUNO odbytego w dniu 25 czerwca 1958 r., s. 1, wybór 
Cezarii na rektora zatwierdzony przez Prezydenta RP Augusta Zaleskiego; por. Za-
rządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 listopada 1958 r. o zatwierdzeniu 
wyboru prof. dr. Cezarii Baudouin de Courtenay Jędrzejewiczowej na rektora Pol-
skiego Uniwersytetu na Obczyźnie, DzU RP, 20 XII 1958, nr 7, s. 50. Zebranie ogól-
ne profesorów wybrało Jędrzejewiczową na rektora 21 VII 1958 r. na rok akademicki 
1958/59.

91 IMPS, Kol. 32/5, Korespondencja, Pismo, Warszawa, 8 XI 1946 r.
92 IMPS, Kol. 32/5, Korespondencja, List z 29 XII 1946 r.
93 BP Londyn, 1793/Rps, kopia maszynopisowego listu Tadeusza Brzeskiego do ambasa-

dora, datowanego na 16 I 1948 r., Londyn; właściwie są tu dwie wersje listu z 16 stycz-
nia oraz pierwotna z dnia poprzedniego.
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Sprawa zbiorów polskich żołnierzy sprawiała problem. Znajdowały się w 172 
skrzyniach. Należało je przepakować do większych, aby zmniejszyć ich liczbę 
do ok. 10094. Ostatecznie PAU otrzymało zbiory w ciągu kilku następnych mie-
sięcy, co Akademia potwierdziła pismem z 3 czerwca 1948 roku95. Komunizacja 
tej instytucji sprawiła, że naukowcy na emigracji w grudniu 1947 roku utworzy-
li Polską Radę Naukową, na wzór przedwojennej PAU.

Ukonstytuowała się formalnie 7 grudnia 1948 roku, a jej przewodniczącym 
został Brzeski. PRN wkrótce przekształcił się w Polskie Towarzystwo Nauko-
we na Obczyźnie, skupiające naukowców mieszkających poza granicami Pol-
ski. Profesor został prezesem PTNO i członkiem jego Wydziału Humanistycz-
nego96.

Tego okresu dotyczą wspomnienia o nim:

Prezes położył ogromne zasługi dla rozwoju Towarzystwa. Uczestniczył we 
wszystkich pracach Towarzystwa, inicjując wiele z nich, stał przy tym na straży ich 
należytego poziomu naukowego. W  przemówieniach na dorocznych zebraniach 
publicznych Towarzystwa, drukowanych w Rocznikach, starał się szkicować ob-
raz dziejów polskiej myśli naukowej. Pilnie też śledził poczynania narzuconego re-
żymu komunistycznego w Kraju w stosunku do nauki i pracowników naukowych 
i przedstawiał je w należytym świetle. Zdając sobie sprawę z położenia instytucji 
naukowych w Kraju, uzależnionych nawet w dziedzinie twórczości naukowej od 
czynników administracyjnych, stale podkreślał i uzasadniał obowiązek Towarzy-
stwa reprezentowania wolnej nauki polskiej. Będąc zdecydowanym przeciwnikiem 
ustroju komunistycznego, który jako humanista zwalczał na podstawie założeń 
racjonalnych, wierzył zawsze głęboko w odrodzenie niezależnego państwa polskie-
go po załamaniu się systemu komunistycznego i panowania sowieckiego97.

Przyjęto go także w poczet członków Biblioteki Polskiej w Paryżu98. Wspie-
rał ją nawet wtedy, gdy władze komunistyczne przejęły PAU i tym samym pró-

94 IMPS, Kol. 32/2 i 17.
95 BP Londyn 1793/Rps, List PAU do Tadeusza Brzeskiego, Kraków, 3 VI 1948 r., nr 

602/48.
96 T. Radzik, M. B. Topolska, Organizacje naukowe o zasięgu światowym, w: Mobilizacja 

uchodźstwa…, s. 540–545; K. Rouppert, [inc.:] W dniu […], „Kom. ZZ[PiDPSA]”, 10 I 
1949, nr 2, s. [3]; P. Hübner, Siła przeciw rozumowi... Losy Polskiej Akademii Umiejęt-
ności w latach 1939–1989, Kraków, 1994, s. 184–185.

97 Prof. Dr Tadeusz Brzeski, strona internetowa: Ptno.org/index.php/historia/, dostęp 
24 V 2019.

98 IMPS, Kol. 32/2, Dziękował pismem datowanym: Londyn, 24 V 1952.
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bowały również przejąć kontrolę nad Biblioteką. Poparł powołanie Komitetu 
Pomocy i Opieki nad Biblioteką Polską oraz prowadził bardzo ożywioną kore-
spondencję w jej sprawie99.

Brzeski był członkiem Zrzeszenia Profesorów i  Docentów Polskich Szkół 
Akademickich w  Wielkiej Brytanii (Association of Polish University Profes-
sors and Lecture Abroad, London), które miało za zadanie udzielanie pomocy 
przedstawicielom nauki polskiej na emigracji. Częściowo finansowało również 
polski Wydział Prawa poprzez fundusz stypendialny100. Brzeski sam otrzymy-
wał wsparcie od zrzeszenia i uczestniczył w posiedzeniach jego zarządu (w lo-
kalu Polish Research Centre, potem 51 Eaton Place w Londynie), gdzie razem 
z prof. Grodyńskim (od 4 kwietnia 1950 do 5 kwietnia 1952 roku) piastowali 
funkcje wiceprezesów. Obok innych profesorów wchodzili w skład zarządu in-
stytucji101.

Kiedy w czerwcu 1957 roku zwołano w Londynie konferencję Wolnej Kul-
tury Polskiej, brał czynny udział w jej komitecie organizacyjnym od dnia po-
wstania, tj. 20 marca 1956 roku. Został również przewodniczącym Komitetu 
Honorowego, a na samej konferencji wygłosił referat pt. „Instytucje naukowe 
i szkolnictwo wyższe w kraju w chwili obecnej”102.

99 IMPS, Kol. 32/2, Korespondencja z Biblioteką Polską w Paryżu; P. Hübner, Siła prze-
ciw rozumowi…, s.  208; W. Folkierski, Biblioteka Polska w  Paryżu, „Myśl Polska. 
Dwutygodnik poświęcony życiu i kulturze narodu. Polish Thought – fortnightly re-
view”, 15 V 1952, nr 200, r. XII, nr 10, s. 7.

100 Zrzeszenie istniało w latach 1940–1977, od 1957 r. pod nazwą Zrzeszenie Profeso-
rów i Docentów Polskich Szkół Akademickich na Obczyźnie. Na ostatnim zebra-
niu postanowiono połączyć się z Polskim Towarzystwem Naukowym na Obczyźnie; 
T. Radzik, M. B. Topolska, Stowarzyszenia Zawodowo-Naukowe w W. Brytanii (Sto-
warzyszenia zawodowe i  naukowe w  W. Brytanii), w: Mobilizacja uchodźstwa…, 
s. 421–426.

101 IMPS, Kol. 32/2. Korespondencja; T. Grodyński, Zrzeszenie Profesorów i Docentów 
Polskich Szkół Akademickich w Wielkiej Brytanii (1940–1956), „Nauka Polska na Ob-
czyźnie”, 1961, z. 3, s. 74, 76; „Kom. ZZ[PiDPSA]”, 20 III 1951, nr [3], s. [1]; „Kom. 
ZZ[PiDPSA]”, 5 IV 1952, nr [4], s. [1]; „Kom. ZZ[PiDPSA]”, 11 IV 1953, nr [5], s. [1]; 
„Kom. ZZ[PiDPSA]”, kwiecień 1954, nr [6], s.  [1]; „Kom. ZZ[PiDPSA]”, kwiecień 
1956, nr [7], s. [1]; „Kom. ZZ[PiDPSA]”, lipiec 1957, nr [8], s. [1]; Lokal PRC mieścił 
się przy 32 Chesham Place w Londynie. Wystąpili jako członkowie Zarządu w skła-
dzie Zrzeszenia za rok 1956.

102 BP Londyn, AOJ, kopertoteka nr 243: Brzeski Tadeusz, wycinek prasowy: Zdzisław 
Stahl, Śp. prof. dr Tadeusz Brzeski; Z. Stahl, Konferencja Wolnej Kultury Polskiej, jej 
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Jako specjalista tworzył regulaminy i statuty wielu instytucji lub poprawiał 
ich projekty. Przyczynił się do powstania: Regulaminu Funduszu Pomocy Na-
ukowej, Regulaminu Komisji Rzeczoznawców Ekonomicznych Europy Środ-
kowo-Wschodniej103 (powołanej przy Stowarzyszeniu Ekonomistów Polskich 
w  Zjednoczonym Królestwie z  siedzibą w  Londynie), Regulaminu Komitetu 
Redakcyjnego „Nauki Polskiej”, Statutu Polskiej Rady Naukowej na Obczyźnie 
oraz uwag do projektu Statutu PTPN104.

Brzeski wchodził w  skład komitetu organizacyjnego powołującego Polską 
Macierz Szkolną oraz został wybrany 28 maja 1953 roku do pierwszej Rady 
PMS jako jej wiceprzewodniczący105. Był także członkiem i prezesem honoro-
wym Stowarzyszenia Ekonomistów Polskich w  Zjednoczonym Królestwie106, 
kanclerzem Kapituły Orderu Odrodzenia Polski, członkiem Rady Rzeczypo-
spolitej, prezesem Głównej Komisji Skarbu Narodowego RP oraz członkiem 
Rady Narodowej107.

Do Głównej Komisji Rewizyjnej Skarbu Narodowego został wybrany w 1950 
roku i ponownie dwa lata później108. W Głównej Komisji Skarbu Narodowego 

cele, historia, program, w: Konferencja Wolnej Kultury Polskiej w Londynie 22 i 23 
czerwca 1957 roku, Londyn, 1960, s. 6; „Rocznik Spraw Krajowych”, 1958–1959.

103 Economic Experts Committee for Central Eastern Europe.
104 IMPS, Kol. 32/2 i 32/3.
105 T. Radzik, Troska o polskość dzieci i młodzieży, w: Mobilizacja uchodźstwa…, s. 401–

402. Przewodniczącym został dobrze znany emigracji gen. Władysław Anders; por. 
A. Koprukowniak, Szkolnictwo i oświata polonijna w badaniach naukowych Profesora 
Tadeusza Radzika, „Res Historica”, 2011, nr 31, s. 19.

106 T. Radzik, M. B. Topolska, Stowarzyszenia Zawodowo-Naukowe w  W. Brytanii…, 
s. 451; Organizacja powstała w 1941 r., działała 30 lat i do 1954 r. wydawała czasopi-
smo „Ekonomista Polski”. Angielska nazwa: Assciation of Polish Economists in the 
United Kingdom.

107 BP Londyn, AOJ, kopertoteka nr 243: Brzeski Tadeusz, wycinek prasowy nekrologu 
Rady Rzeczypospolitej Polskiej i Skarb Narodowy RP, Śp. prof. Tadeusz Brzeski; Wła-
dysław Günther, Śp. rektor Tadeusz Brzeski, „Rzeczpospolita Polska”, 1958, nr 8 (23), 
s. 4; Pierwsze posiedzenie drugiej Rady R.P., „Rzeczpospolita Polska”, 1958, nr 8 (23), 
s. 2.

108 Powołanie Głównej Komisji Rewizyjnej Skarbu Narodowego dnia 29 listopada 1952 
r., DzU RP, 31 XII 1952, nr 4, s. 32; K. Trzeciak, Zarys historii Skarbu Narodowego, 
w: Kierownictwo obozu niepodległościowego na obczyźnie 1945–1990, „Materiały do 
Dziejów Polskiego Uchodźstwa Niepodległościowego”, t. III, red. A. Szkuta, Londyn, 
1996, s. 387.

PROfESOR TADEUSZ BRZESKI (1884–1958)



110

zasiadł w 1955 roku109, i ponownie w 1957110. Kandydował do Rady Rzeczypo-
spolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 11 w Londynie i został do niej powo-
łany ogłoszeniem w 1954 roku111. Wówczas najwięcej głosów (1121) ze swojej 
listy otrzymał właśnie Brzeski112. W wywiadzie tuż po wyborach przyznawał:

Nie mogłem odmówić, kiedy zwrócono się do mnie z propozycją kandydowa-
nia […]. Nigdy nie brałem udziału w życiu politycznym i wskutek tego nie jestem 
związany z żadną ideologią polityczną; jedyna rzecz, którą reprezentuję, to spra-
wy nauki i nauczania113.

Trzy lata późnej dekret prezydencki przedłużył ważność wyborów członków 
Rady RP o kolejną kadencję114. Kiedy August Zaleski powołał w 1955 roku Ka-
pitułę Orderu Odrodzenia Polski, Brzeski dołączył do niej115. 19 maja 1955 ro-

109 Komunikat Biura Rady Rzeczypospolitej Polskiej, DzU RP, 18 IV 1955, nr 1, s. 4–5 
(z dnia 1 II 1955 r.).

110 Komunikat Głównej Komisji Skarbu Narodowego o  składzie tejże Komisji oraz 
Głównej Komisji Rewizyjnej Skarbu Narodowego. Skład osobowy Głównej Komi-
sji Skarbu Narodowego na kadencję lat 1957 i 1958, DzU RP, 1 VII 1957, nr 5, s. 40.

111 Listy kandydatów do Rady Rzeczypospolitej dla całego terenu Wielkiej Brytanii (listy 
strefowe), „Gaz. Powsz.”, 28 X 1954, nr 3, s. 2; 7 listopada 1954 r. Wybory do Rady Rze-
czypospolitej. Kandydaci dla całego terenu Wielkiej Brytanii (listy strefowe), „Gaz. Po-
wsz.”, 4 XI 1954, nr 5, s. 1; T. Machalski, Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 11 (Londyn), 
„Gaz. Powsz.”, 28 X 1954, nr 3, s. 2; Wybory do Rady Rzeczypospolitej. Listy strefowe 
dla terenu całej W. Brytanii, „Gaz. Powsz.”, 6 XI 1954, nr 6, s. 4; Kandydaci, „Gaz. Po-
wsz.”, 7 XI 1954, nr 7, s. 1; Ogłoszenie z dnia 15 grudnia 1954 r. Głównego Komisarza 
Wyborczego o składzie Rady Rzeczypospolitej Polskiej, DzU RP, 15 XII 1954, nr 15, 
s. 89.

112 Komisja obwodowa Nr 1. Dom „Wilno”, 156, Mill Lane, N.W.6., „Gaz. Powsz.”, 14 XI 
1954, nr 8, s. 4; Członkowie Rady, „Gaz. Powsz.”, 24 XI 1954, nr 9, s. 1; Jak odbyły się 
wybory do Rady R.P., „Gaz. Powsz.”, 30 XI 1954, nr 10, s. 1.

113 Wywiad z prof. dr. T. Brzeskim, „Gaz. Powsz.”, 30 XI 1954, nr 10, s. 3.
114 Ogłoszenie z dnia 25 marca 1958 r. Głównego Komisarza Wyborczego o składzie 

drugiej Rady Rzeczypospolitej Polskiej, DzU RP, 27 III, 1958, nr 3, s. 15; Po śmierci 
Brzeskiego, gen. Kazimierza Fabrycego oraz rezygnacji Jana Pacholca dokonano re-
konstrukcji w Radzie; por. Ogłoszenie z dnia 25 listopada 1958 r. Głównego Komi-
sarza Wyborczego o zmianach w składzie Rady Rzeczypospolitej Polskiej, DzU RP, 
20 XII 1958, nr 7, s. 51.

115 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 kwietnia 1955 r. o powołaniu 
Kapituły Orderu „Odrodzenia Polski”, DzU RP, 17 V 1955, nr 2, s. 9; obok: płk. dypl. 
pil. Jerzego Barana, ks. kanonika Jana Brandysa, Pawła Jankowskiego, ministra Sta-
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ku, na pierwszym posiedzeniu tego ciała, pod przewodnictwem prezydenta RP 
jako Wielkiego Mistrza Orderu Odrodzenia Polski, na kanclerza wybrano Brze-
skiego116. Został także wyznaczony 1 czerwca 1954 roku przez Zaleskiego jego 
tymczasowym następcą117.

Profesor na emigracji był zaangażowany również w  działalność The Po-
lish Maritime Institute Limited, Polskiego Stowarzyszenia Byłych Sowieckich 
Więźniów Politycznych (Polish Association of Former Soviet Political Priso-
ner) i Rady do spraw Osiedlenia Uchodźców Polskich (Resettlement of Polish 
Refugees Ltd.).

Tadeusz Brzeski zmarł nagle, na zawał serca, 27 marca 1958 roku w Lon-
dynie118. Trzy dni po jego śmierci zebrała się komisja w celu zaprotokołowa-
nia pozostawionych przez niego rzeczy. W jej skład weszli państwo Jan i An-
na z Regulskich Chudzyńscy, właściciele mieszkania przy 40 Heathfield Road 
w Londynie, oraz przedstawiciele Głównej Komisji Skarbu Narodowego: wice-
prezes Zygmunt Muchniewski i sekretarka Helena Potulicka. Skarb Narodowy 
zamieścił nekrolog takiej treści:

Ś.P. prof. dr. Tadeusz Brzeski. B. Rektor Uniwersytetu J. Piłsudskiego w War-
szawie, Prezes Polskiego Towarzystwa Naukowego, Rektor Polskiego Uniwersy-
tetu na Obczyźnie, Kanclerz Kapituły Orderu Odrodzenia Polski, Członek Rady 
Rzeczypospolitej, Prezes Głównej Komisji Skarbu Narodowego RP – Odznaczony 
Wielką Wstęgą Orderu Odrodzenia Polski oraz innymi orderami polskimi i za-
granicznymi. Ur. 6 września 1884 roku w Dębicy, ziemi krakowskiej po krótkich 

nisława Lubodzieckiego, gen. bryg. Stefana Pasławskiego, Zofii Kossak-Szatkowskiej, 
wiceadmirała Jerzego Świrskiego.

116 Wybory kanclerza, sekretarza i  skarbnika Kapituły Orderu „Odrodzenia Polski”, 
DzU RP, 30 VI 1955, nr 3, s. 11.

117 R. Habielski, Kryzysy prezydenckie 1947 i 1954 roku. Ich antecedencje i następstwa, 
w: Warszawa nad Tamizą. Z dziejów polskiej emigracji politycznej po drugiej wojnie 
światowej, red. A. Friszke, Warszawa, 1994, s. 35; A. Urban, Kryzys prezydencki – kry-
zys legalizmu 1954–1972, w: Kierownictwo obozu niepodległościowego…, s. 100; T. Ra-
dzik, Brzeski Tadeusz, w: Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii, red. K. Dopierała, 
t. I: A–E, Toruń, 2003, s. 274. Radzik twierdzi, że był wyznaczony krótko, do września 
i oficjalnie tego nie ogłoszono (s. 274).

118 BP Londyn, 1793/Rps; BP Londyn, AOJ, kartoteka i kopertoteka nr 243; Ś.P. Tade-
usz Brzeski, „Edynburski Biuletyn Informacyjny”, 2 IV 1958, s. 2; T. Grodyński, Śp. 
prof. Tadeusz Brzeski, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 23 IV 1958, nr 96, s. 2; 
nekrologi: „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 3 IV 1958, nr 80, s. 4, 5 IV, nr 81, 
s. 4, 22 IV, nr 95, s. 4.
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cierpieniach zasnął w Panu dnia 27 marca 1958 roku. Pogrzeb odbędzie się w so-
botę dnia 5 kwietnia. Wyprowadzenie zwłok nastąpi z kaplicy cmentarnej Acton 
Cementery, Park Royal Road o godzinie 10.30. Dojazd kolejką podz. Central Line 
do stacji North Acton. O tej bolesnej stracie zawiadamia wszystkich przyjaciół 
i znajomych Zmarłego Skarb Narodowy RP119.

Brzeskiego pochowano na cmentarzu w dzielnicy Acton, a jego grobowcem 
w kwaterze Q 37 zajęli się znajomi i przyjaciele120.

4. Odznaczenia i dziedzictwO

Tadeusz Brzeski za zasługi w  dziedzinie pracy naukowej dekretem Prezy-
denta Rzeczypospolitej otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia 

Polski121. Na emigracji również otrzymał odznaczenie – 2 maja 1956 roku za 
wybitne osiągnięcia na polu nauki Brzeski został odznaczony przez prezydenta 
RP Wielką Wstęgą Orderu Odrodzenia Polski122.

119 BP Londyn, 1793/Rps.
120 BP Londyn, 1793/Rps, List zarządcy cmentarza do J. N. Geisler, Londyn, 9 III 1962 

r. i do Heleny Potulickiej, Londyn, 15 V 1961 r.; K. Grodziska, Polskie groby na cmen-
tarzach Londynu, Kraków, 1995, s. 426. Początkowo o grobie pamiętało grono aka-
demickie z PUNO. Po odejściu jego najstarszej generacji popadł on w zapomnienie. 
W związku z przygotowaniami do jubileuszu Uniwersytetu Warszawskiego w 2016 
r. uczelnia zwróciła się do PUNO o pośrednictwo w odnalezieniu grobu Brzeskiego. 
R. Gawkowski tak pisał: Staraniem kierowniczki Sekcji Zieleni UW Barbary Siedlickiej 
w 2013 r. odnaleziono jego grób na Cmentarzu Północnym w Londynie; por. R. Gaw-
kowski, Poczet rektorów Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2016, s. 247; Rektor 
PUNO Halina Taborska zwróciła się do autora niniejszego artykułu o pomoc w od-
nalezieniu i dalej zlecenia odnowienia grobu w związku z prośbą rektora UW Marci-
na Pałysa, który wyznaczył Barbarę Siedlicką jako osobę kompetentną w załatwieniu 
tej sprawy z PUNO. W grudniu 2015 r. udało mi się odnaleźć grób i już w kolejnym 
roku przeprowadzić renowację nagrobka za pośrednictwem angielskiej firmy obsłu-
gującej cmentarz.

121 Zarządzenie o nadaniu Wielkiej Wstęgi Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Koman-
dorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Komandorskiego Orderu 
Odrodzenia Polski, Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Kawa-
lerskiego Orderu Odrodzenia Polski, „Monitor Polski”, 11 XI 1937, nr 260, poz. 410, 
s. 1.

122 Komunikat o nadaniu Orderu Odrodzenia Polski, DzU RP, 9 V 1956, nr 1, s. 3: na-
dał: Wielką Wstęgę Orderu Odrodzenia Polski Prof. Dr. Tadeuszowi Brzeskiemu, Rek-
torowi Uniwersytetu na Obczyźnie – za wybitne zasługi na polu nauki.
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Rękopisy i maszynopisy prac naukowych Brzeskiego znajdują się w zasobie 
Biblioteki Polskiej POSK w Londynie (235/Rps). Obejmują dziewięć teczek je-
go dorobku naukowego, m.in. w języku polskim: „Teorię przestrzeni gospodar-
czej” (1947), „Etapy rozwoju gospodarczego” (1950), „Historię nauki ekono-
mii” (1952), „Teorię rozwoju gospodarczego Polski. Wykład rektorski […] 20 
listopada 1954” (1955), „Etapy/Epoki rozwoju gospodarczego”, „O »reorganiza-
cji« nauki w Polsce”, „Sąd historii o rewizjonizmie historycznym”, „Słownictwo 
przyjęte przez sekcję pieniężno-kredytową”; w języku angielskim: „The Mystery 
of prof. Carr’s »Conditions of peace«”, w języku francuskim: „La communau-
té des Nations”, w języku niemieckim: „Der Christlich – national Ständestaat”, 
notatki w języku rosyjskim oraz inne niezidentyfikowane teksty we wymienio-
nych wyżej językach – najczęściej różne wersje tych samych tekstów oraz wy-
pisy ze źródeł.

Biblioteka posiada również fragment jego archiwum (1793/Rps), natomiast 
najwięcej materiałów do biografii profesora znajduje się w archiwum Instytu-
tu Polskiego i Muzeum im. Sikorskiego w Londynie (kol. 32 oraz inne, szcze-
gólnie rządowe agendy). Polskie zasoby archiwalne to przede wszystkim zbiory 
Archiwum Akt Nowych oraz archiwa uniwersyteckie. Zapewne nie wyczerpuje 
to listy instytucji, w których należy szukać śladów działalności tego wybitnego 
naukowca.

Wacław Stankiewicz opisał źródła omawiające twórczość naukową Brze-
skiego oraz przeprowadził analizę jego teorii ekonomii. Zarzucił Stanisławowi 
Głąbińskiemu123 pominięcie Brzeskiego spośród uczniów szkoły austriackiej, 
zwanej psychologiczną lub wręcz klasyczną. Twierdzili tak z  kolei Bronisław 
Oyrzanowski i Piotr Wysocki:

W poglądach teoretycznych stał na gruncie austriackiej szkoły psychologicznej, 
w zakresie metodologii zajmował stanowisko zbliżone do poglądów Maxa Webe-
ra, reprezentującego tzw. typologizm historyczny124.

123 W. Stankiewicz, Tadeusza Brzeskiego teoria ekonomii, „Ekonomista. Czasopismo po-
święcone nauce i potrzebom życia” (dalej: „Ekonomista”), 1998, nr 2–3, s. 294; por. 
S. Głąbiński, Historia ekonomiki, t. II: Historia ekonomiki polskiej, Lwów, 1939, s. 372–
375.

124 B. Oyrzanowski, P. Wysocki, Nauki ekonomiczne, w: Polska Akademia Umiejętności 
1872–1952. Nauki Humanistyczne i Społeczne. Materiały Sesji Jubileuszowej, Kraków, 
3–4 V 1973, Wrocław – Gdańsk, 1974, s. 179–180.
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Leszek Guzicki i Seweryn Żurawicki tylko przypisali lakonicznie Brzeskiego 
do szkoły historycznej, co było odstępstwem od obowiązującej wówczas zasady 
totalnej krytyki niemarksistowskiej125. Józef Nowicki

Uznał […] Brzeskiego za najbardziej konsekwentnego teoretyka ekonomii. Taki 
wniosek oparł on na fakcie, iż w dorobku Brzeskiego dominują publikacje na te-
mat istoty, zakresu i metod nauki ekonomicznej. […] niesłusznie uważa się Brze-
skiego za przedstawiciela tzw. typologizmu historycznego, lansującego tezę, że 
teoria ekonomii ma tylko pomocniczy charakter126.

Wacław Stankiewicz przyjął, że koncepcje ekonomiczne T. Brzeskiego stano-
wią całościowy system, dający się wyodrębnić w polskiej myśli ekonomicznej 
i przenalizował metody, psychologiczną teorię gospodarczą, teorie gospodaro-
wania oraz przedstawił graficznie teorię ekonomii Brzeskiego127. Edward Taylor 
z kolei uważał za wybitne:

Dwa dzieła o  pieniądzu: Ustrój pieniężny – teoria (1927) oraz Polityka pie-
niężna (1932). Są to poważne i wartościowe prace, dające ogólny wykład nauki 
o pieniądzu. Najwyżej jednak niewątpliwie stanął w swym syntetycznym dziele, 
którego wskutek wybuchu wojny wydał tylko pierwszy tom, mianowicie Ekono-
mia: I Teoria gospodarowania (1938). Przy dużej erudycji, widocznej z tekstu dla 
znawcy literatury – bo Brzeski unikał stale powołań, cytat i polemik – jest ono 
pełne ciekawych, głębokich rozważań i celuje w tym, do czego metoda Brzeskie-
go najbardziej się nadawała, mianowicie w nakreśleniu charakterystycznych cech 
ustrojów społeczno-gospodarczych i przebiegu w nich procesów gospodarczych128.

pOdSumOwanie

Tadeusz Brzeski całe życie poświęcił nauce. Był związany z uniwersyteta-
mi we Lwowie, Poznaniu, Warszawie, polskim wydziałem w  Oksfordzie 

i PUNO w Londynie. W okresie międzywojennym powstały jego najważniej-
sze dzieła. Uważa się go za wybitnego teoretyka ekonomii. Wojna pozbawiła go 

125 W. Stankiewicz, Tadeusza Brzeskiego teoria ekonomii…, s. 294. Por. L. Guzicki, S. Żu-
rawicki, Historia polskiej myśli społeczno-ekonomicznej 1914–1945, Warszawa, 1974, 
s. 82–85.

126 W. Stankiewicz, Tadeusza Brzeskiego teoria ekonomii…, s. 295. Por. J. Nowicki, Lumi-
narze polskiej teorii ekonomii XX wieku, Warszawa, 1991, s. 147–163.

127 W. Stankiewicz, Tadeusza Brzeskiego teoria ekonomii…, s. 296–309.
128 E. Taylor, Tadeusz Brzeski (1884–1958…, s. 356–357.
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ojczyzny i rodziny na zawsze, a wywiezienie do Kazachstanu wpłynęło na jego 
antykomunistyczną postawę.

Na emigracji angażował się w działalność naukową i niepodległościową. 
Miał bardzo duży wpływ na powstanie fundamentów niezależnej polskiej na-
uki poza granicami Polski: Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie, 
Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie i Polskiej Macierzy Szkolnej. Pisał w ję-
zyku polskim, niemieckim, angielskim i  francuskim. W  każdym środowisku 
zjednywał sobie ludzi – czy to w agendach rządu emigracyjnego, czy to w orga-
nizacjach naukowych. Biografia Brzeskiego to nie tylko życiorys naukowca – to 
również badanie dziejów organizacji, w których zasiadał i działał. Wiele z nich 
zawdzięcza swoje podstawy prawne właśnie jemu.
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In a short biography of Tadeusz Brzeski (1884–1958), the author presents the professor’s  
 education and academic work up to 1939, and then his fate during the war. Brzeski’s ex-

perience of emigration includes exile to Kazakhstan and arrival in London, where he estab-
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geOpOetyka regiOnu walijSkiegO 
na przykładzie wSpółczeSnycH 

realizacji fOlklOru

wprOwadzenie: w walii, czyli gdzie?

Walia, ze stolicą w Cardiff, wraz z Anglią, Szkocją oraz Irlandią Północną 
wchodzi w  skład Wielkiej Brytanii. Jest szczególnym miejscem, nazy-

wanym przez swoich mieszkańców Cymru – w wolnym tłumaczeniu – ‘tutejsi, 
ziomkowie, rodacy’. Są potomkami Celtów, spokrewnionymi z kulturami Eu-
ropy Środkowej i uchodzą za rdzennych rezydentów Wysp. Łacińskim, alter-
natywnym określeniem tych terenów jest Cambria. Zachowało się do dziś na 
przykład w nazwie Gór Kambryjskich – malowniczego masywu z najwyższym 
szczytem w Snowdonii. Obszar ten, ze względu na niemal całkowitą jałowość 
krajobrazu oraz wyludnienie, tytułuje się często Pustynią Walii.

Mieszkańcy Cymru mogą poszczycić się własnym folklorem, opartym na 
specyficznej symbolice narodowej, języku, muzyce, a  także sportem. Każdy 
z tych elementów wydaje się ukształtowany jakby w opozycji do tożsamości an-
gielskiej, co wiąże się z odwiecznymi wojnami, jakie toczyli Brytanie z Anglosa-
sami. Autochtoniczny folklor wciąż tętni życiem. Realizuje się w codzienności 
mieszkających tu ludzi na wiele sposobów.
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W artykule chciałabym na wybranych przykładach przybliżyć geopoetyc-
ki obraz współczesnych realizacji folklorystycznych tego regionu. Geopoety-
kę rozumiem – za Elżbietą Rybicką – w kontekście zwrotu topograficznego 
w badaniach literaturoznawczych i antropologiczno-kulturowych1. Badaczka 
poszukuje nowych odczytań przestrzeni, w których żyje człowiek lub których 
pamięć zachowuje, rozpatrując geopoetykę jako pojęcie operacyjne. Dzięki 
takiemu ujęciu podczas analizowania danych reprezentacji kulturowych jest 
możliwe dostrzeżenie doświadczeń człowieka w odniesieniu do poetyki dane-
go miejsca.

Niniejszy tekst prezentuje wyniki badań, przeprowadzonych przez Jarosława 
Soleckiego i przeze mnie na terenie Wrexham i okolic w okresie od 10 czerw-
ca 2014 do 10 września 2015 roku w ramach indywidualnych interdyscyplinar-
nych badań naukowych. Informacje na temat współczesnych realizacji folkloru 
i języka walijskiego pochodzą z danych zebranych podczas fieldworkingu (ob-
serwacji uczestniczącej) oraz shadowingu.

Zgromadzone wówczas materiały zostały zaprezentowane w filmie etnogra-
ficznym pt. „Cymru – kraina pora, żonkili i czerwonego smoka. O współcze-
snych realizacjach folkloru walijskiego” w kwietniu 2015 roku na Uniwersyte-
cie Wrocławskim w ramach konferencji „Nowe wersje starego. O tradycyjnym 
folklorze we współczesnym wydaniu”. W 2016 roku część materiału pochodzą-
cego z tych badań została opublikowana jako wywiad z terenu2. W formie, która 
jest tutaj prezentowana, tekst ten nie był dotychczas publikowany.

1 E. Rybicka, Geopoetyka (o mieście, przestrzeni i  miejscu we współczesnych teoriach 
i praktykach kulturowych), w: Kulturowa teoria literatury, red. M. P. Markowski, 
R. Nycz, Kraków, 2006; taż, Miejsce, pamięć, literatura (w perspektywie geopoetyki), 
„Teksty Drugie”, 2008, nr 1–2; taż, Od poetyki przestrzeni do polityki miejsca. Zwrot 
topograficzny w badaniach literackich, „Teksty Drugie”, 2008, nr 4; taż, Travelebrity — 
markowanie dyskursu podróżniczego, „Kultura Współczesna”, 2010, nr 3; taż, Geopo-
etyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Kraków, 
2014; taż, Biopamięć (pomiędzy etnobotaniką a  bioregionalizmem), w: Regionalizm 
literacki: historia i pamięć, red. E. Rybicka, Z. Chojnowski, Kraków, 2017; taż, Bio-
polis – przyroda i miasto, „Teksty Drugie”, 2018, nr 2; por. wydanie polskie: K. Whi-
te, Niebieska droga, przeł. R. Nowakowski, Warszawa, 1992; tenże, Atlantica. Wiersze 
i  rozmowy, przeł. K. Brakoniecki, Olsztyn, 1998 oraz wydanie drugie, poszerzone: 
K. White, Poeta kosmograf, przeł. K. Brakoniecki, Olsztyn, 2010.

2 J. Gorzkowicz, Reportaż z Walii, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny”, 2016, nr 2 (127).
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1. między lOkalnOścią a glOBalnOścią 
– język walijSki

Pierwsze wzmianki o Walii zostały udokumentowane w 48 roku n.e. Odnaj-
dziemy je w najstarszych zabytkach piśmienniczych. Według nich, historia 

zaczyna się wraz z przybyciem do walijskich granic osadników ze starożytnego 
Rzymu3. W tym czasie tuziemcy posługiwali się odmianą języka brytańskiego, 
należącego do grupy języków celtyckich z kręgu indoeuropejskiego. Z biegiem 
lat ewoluował w czynną mutację języka walijskiego, niespotykanego poza gra-
nicami tej górzystej, druidzkiej krainy. Przez stulecia władze angielskie dążyły 
do zatarcia w celtyckich prowincjach Zjednoczonego Królestwa odrębności ję-
zykowej oraz kulturowej. Ich mieszkańcy jednak nie poddawali się opresjom, 
wszczynając liczne rewolty. Obecnie są podejmowane wszelkie działania, aby 
podtrzymać oryginalność tego pięknego, farmerskiego regionu Wielkiej Bry-
tanii.

Językiem walijskim posługuje się dziś około 25% trzymilionowego społe-
czeństwa. Ma też obok angielskiego status języka urzędowego. Jego nauka stała 
się obligatoryjna dla wszystkich uczniów w wieku do 16 lat w anglojęzycznych 
szkołach, które działają na terenie Walii. W obrębie krajowej stacji BBC nadaje 
walijski kanał telewizyjny oraz Radio Cymru. Ukazują się także lokalne czaso-
pisma, tygodniki oraz miesięczniki poświęcone w dużej mierze regionowi, kul-
turze i językowi4.

Przekraczając granicę Anglii, zauważymy wyraźne oznaki dążenia do zacho-
wania autonomii leksykalnej. O zetknięciu binarnych światów przekonują nas 
dwujęzyczne transkrypcje nazw geograficznych w wersji angielskiej i walijskiej, 
a także bilingwalne oznakowania dróg. Na przykład angielskie slow pojawia się 
wraz z  walijskim araw, zaś obok nazwy własnej z  ang. wrexham – wrecsam. 
Sytuacja ulega zagęszczeniu, gdy oddalamy się od granic historycznej Anglii. 
Jadąc w głąb Cymru, rzadko można już spotkać szyldy z angielskimi nazwa-
mi miejscowości, ulic czy sklepów. Większość z nich informuje nas o miejscu, 
w którym znaleźliśmy się, jedynie w tutejszym języku.

3 Wszelkie informacje o historii Walii na podstawie: J. Davies, N. Jenkins, M. Baines, 
The Welsh Academy Encyclopaedia of Wales, Cardiff, 2008; J. Davies, A History of Wa-
les, London, 1994.

4 O języku walijskim oraz życiu kulturalnym we współczesnej Walii na podstawie stron 
internetowych: Wales.com/, dostęp 8 IV 2019; Caneuongwerin.wordpress.com/, do-
stęp 8 IV 2017.
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Drugi z języków urzędowych funkcjonuje tu jedynie orientacyjnie, aby tury-
ści mogli odnaleźć newralgiczne miejsca. Walijskie croeso zastępuje angielskie 
welcome, tak jak maes parcio – car park. Problemem dla zagubionych podróżni-
ków może stać się nomenklatura, która obowiązuje w większości prowincjonal-
nych zakątków, takich jak: Llanrhaeadr, Betws-Yn-Rhos, Llansantffraid, Glan 
Conwy. Oznakowania miejscowości przysparzają nie lada kłopotów zwłaszcza 
w kwestii wymowy, choć i pisownia nie należy do najłatwiejszych. W północ-
no-zachodniej Walii natrafimy na niezwykle długą nazwę pewnego miasteczka, 
nie do wypowiedzenia dla większości odwiedzających to miejsce obcokrajow-
ców, ale także i samych Brytyjczyków. Brzmi ona: Llanfairpwllgwyngyllgogery
chwyrndrobwllllantysiliogogogoch5, co oznacza w wolnym tłumaczeniu: ‘Ko-
ściół Świętej Maryi nad Stawem wśród Białych Leszczyn niedaleko Wodnego 
Wiru pod Czerwoną Pieczarą przy Kościele św. Tysilia’. Większość nazw po-
chodzi od miejsc czy ukształtowania terenu, na którym powstawały osady. Alfa-

5 Wymowa tego słowa na stronie internetowej: Wikipedia/commons/a/ae/CyLlanfairp
wllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch.ogg; dostęp 8 IV 2019.

justyna gorzkowicz

1. Język walijski – przykłady z terenu; fot. Jarosław Solecki, Walia, 2015 r., archiwum projek-
tu, multiplikacja Justyna Gorzkowicz, 2019 r.
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bet walijski składa się z 29 liter, często dwuznaków i powstał w oparciu o łaciń-
skiego protoplastę. Sam stał się także inspiracją powstania kolejnego wariantu 
lingwistycznego. Na jego podstawie utworzono fonologię Tolkienowskiego sin-
darinu – języka, którym posługiwały się Szare Elfy w mitycznym świecie Śród-
ziemia, stworzonym przez autora Hobbita i Władcy Pierścienia6.

2. SymBOlika żOnkili i pOrów

Zbocza krętych walijskich ulic są porośnięte żonkilami – kwiatami, które  
 obok pora – stanowią narodowy symbol tego regionu. Z tymi roślinami 

wiążą się podania, oddające w dużym stopniu charakter tutejszej mentalności 
pełnej humoru i… pragmatyzmu. Mieszkańcy Cymru utrzymują mianowicie, 
że nazwy obydwu roślin w ich rodzimym języku są do tego stopnia zbliżone, że 
z czasem nawet najstarsi nie mogli ich od siebie odróżnić. W ich języku por to 
cenhinen (ang. leek), zaś żonkil – cenhinen bedr (ang. daffodil). Uznano więc, że 
nic nie stoi na przeszkodzie, aby za symbole narodowe uznać obydwie rośliny. 
Jak to zazwyczaj z regionalnymi – często mało poważnymi – opowieściami by-
wa, kryją się za nimi całkiem poważne historie.

O opowieści związanej z żonkilem i porem przypomina obchodzony 1 mar-
ca każdego roku Dzień św. Dawida – patrona Walii. Tego dnia mają miejsce licz-
ne festyny. Często towarzyszą im koncerty harfowe. Bo to właśnie harfa, mająca 
lokalną odmianę – triple harpe, powstała z połączenia harfy celtyckiej i wło-
skiej, od XVII wieku jest traktowana jako instrument narodowy7. W Dniu św. 
Dawida na ulicach miast można spotkać rdzennych mieszkańców, przyozdabia-
jących ubrania przypinkami w kształcie pora lub żonkila, zaś na masztach bu-
dynków powiewają czarne flagi z żółtym krzyżem, nazywane flagami świętego 
Dawida. Flaga została zaprojektowana na wzór angielskiej i szkockiej po II woj-
nie światowej, ale nie przyjęto jej jako oficjalne godło. Nie zmienia to jednak 
faktu, że ma dość dużą popularność wśród anglojęzycznych Walijczyków. Wy-
stawia się ją najczęściej w celu uczczenia świętego patrona.

Według legendy, Dawid urodził się w VI wieku w ówczesnej Menevii, w po-
łudniowej części Cymru8. Na temat jego życia zachowało się niewiele infor-
macji. Wiemy, że czynił rozliczne cuda i że zmarł na początku VII wieku. Na-

6 Por. internetowa polsko-walijska strona leksykalna: Draigaceryr.eu/index.html, do-
stęp 8 IV 2019.

7 Wiadomości o folklorze muzycznym na podstawie strony internetowej: Trac-cymru.
org/en/, dostęp 8 IV 2019.

8 Tamże.
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tomiast w wieku XII uznano go patronem Walii. Według kolejnego podania, 
podczas jednej z bitew między Brytanami a pogańskimi Anglosasami, książę 
walijski, za radą św. Dawida, nakazał swoim żołnierzom narwać dzikich porów 
i przypiąć je do hełmów. W ten sposób nietrudno o zlokalizowanie na polu peł-
nym tych warzyw pozycji wrogich wojsk, co ostatecznie przeważyło o wygra-
nej Brytanów. Por z jednej strony stał się elementem militarnej taktyki, z dru-
giej zaś – symbolem pokonania antagonisty. Od czasu Tudorów (to jest od XV 
wieku) w Dniu św. Dawida, aby uczcić to wydarzenie, mieszkańcy Cymru przy-
ozdabiają się symbolicznymi oznaczeniami, serwują zupę z porów oraz cawl – 
rodzaj gulaszu ze słynnej walijskiej jagnięciny i narodowego warzywa.

3. kraina czerwOnegO SmOka

Pokonując granicę hrabstwa Chester w północno-zachodniej części Anglii, 
trafimy do Wrexham. Na przykładzie tego około 66-tysięcznego miasta, 

czwartego co do wielkości w Walii, widać jak bardzo tuziemcy są przywiązani 
do własnych korzeni. Jedno z pierwszych rond – na które trafiamy, przekracza-
jąc rogatki – strzeże czerwony smok. Uzyskał oficjalny status symbolu narodo-
wego dopiero w 1959 roku, jednak od wieków kojarzy się z Walią. Jest najpraw-
dopodobniej spadkiem po rzymskiej kawalerii, która okupowała te tereny przez 
kilkaset lat. Pierwsze wzmianki o smoku sięgają podań arturiańskich9.

W pieśniach minstreli, średniowiecznych bardów, za których sprawą opo-
wieści o królu Arturze, rycerzach Okrągłego Stołu oraz Świętym Graalu prze-
dostały się na Stary Kontynent, postać czerwonego smoka funkcjonuje jako 
nieodłączny sygnifikator królewski. We współczesnej Walii, na całym jej tere-
nie, możemy odnaleźć wspomnienia po tych zamierzchłych czasach.

Według jednej z legend, sięgających w głąb historii celtyckich Brytanów, król 
Vortigern uciekając z Saksonii, chciał osiąść w tych rejonach. Postanowił na pół-
nocy Cymru wybudować swój fort. Jednak za każdym razem, gdy prace prze-
rywano na noc, budowla obracała się w ruinę. Pewien mądry druid (starożytny 
kapłan celtycki) poradził mu sprowadzić na to miejsce Merlina – dziecko uro-
dzone z ludzkiej matki i ojca z „innego świata”. Jego krew zmieszana z zaprawą 
miała uszczelnić mury. Merlin, domyślając się zasadzki, obiecał wyjawić kró-
lowi prawdziwy powód jego porażki w zamian za śmierć podstępnego druida. 

9 Więcej o legendzie o dwóch smokach na stronie internetowej: Nationaltrust.org.uk/
article-1356395981973/, dostęp 8 IV 2019; por. J. Davies, A History of Wales…; J. Da-
vies, N. Jenkins, M. Baines, The Welsh Academy Encyclopaedia of Wales…
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Vortigern przystał na propozycję młodego czarownika. Jak się okazało, tuż pod 
ziemią, gdzie prowadzono prace, znajdowało się podziemne jezioro, zamieszki-
wane przez dwa potężne smoki, walczące ze sobą każdej nocy. Władca nakazał 
wybudować nieopodal tego miejsca studnię, do której prawie natychmiast na-
płynęła woda, zaś smoki wydostały się na wolność. Jeden z nich – krwawoczer-
wony – reprezentował Walijczyków, zaś drugi – mlecznobiały – Anglosasów.

Przez wieki smoki toczyły ze sobą wojny, dziś śpią przykryte skałami w Di-
nas Emrys w Parku Narodowym Snowdonii. Legenda powiada, że zwiedzając 
tamte tereny, należy stąpać ostrożnie, aby ich nie obudzić i nie rozpocząć woj-
ny, która mogłaby toczyć się przez kolejne setki lat. Od czasów Tudorów Red 
Dragon pojawia się na sztandarze walijskim w otoczeniu dwóch kolorów: zielo-
nego i białego, reprezentujących barwy rodziny monarszego rodu. Symbolizuje 
wszystko, co można by nazwać kwintesencją Cymru. Jest używany przez wie-
le instytucji publicznych oraz prywatnych. Widać to między innymi we Wre-
xham, gdzie miejscowe urzędy, biura, sklepy, restauracje są pokryte emblema-
tami walijskimi, zwłaszcza wizerunkiem legendarnego smoka – Y Ddraig Goch, 
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2. Czerwony smok – symbol narodu walijskiego w przestrzeni publicznej; fot. Jarosław So-
lecki, Walia, 2015 r., archiwum projektu, multiplikacja Justyna Gorzkowicz, 2019 r.
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który pojawia się zarówno na kutych bramach wjazdowych, jak i na szyldach 
reklamowych poważnych przedsiębiorców. Staje się też często głównym boha-
terem modnych tutaj tatuaży. Odwiedzając działające we Wrexham studia tatu-
ażu i rozmawiając z jego pracownikami, możemy dowiedzieć się o wzrastającej 
popularności rysunków na skórze, przedstawiających czerwonego smoka naj-
częściej z rozpostartymi skrzydłami, przygotowanego do podjęcia walki.

We Wrexham odnajdziemy także inne realizacje podtrzymujące mit baśnio-
wego smoka. W jednym z budynków handlowych, zrzeszającym drobnych skle-
pikarzy, znajduje się specjalnie wydzielona przestrzeń dla stoisk, na których są 
sprzedawane tekstylia, przedmioty użytku domowego oraz pamiątki i różnego 
rodzaju gadżety związane z Walią. Rzeczy przeznaczono zarówno dla młodych 
ludzi, jak i dla osób ze starszego pokolenia. Na stoiskach panie domu mogą za-
kupić na przykład kuchenne ręczniki z nadrukiem czerwonego smoka, fartu-
chy, torby na zakupy. Dla panów przygotowano zestawy bielizny, podkoszulki, 
skarpety, a nawet piżamy. Dostępne są także różnych rozmiarów flagi przed-
stawiające Y Ddraig Goch, kubki z nadrukiem, breloczki, maskotki, magnesy 
na lodówkę, papierośnice z tłoczonym wizerunkiem smoka, długopisy, naklej-
ki – często naklejane przez kierowców na szybach ich samochodów oraz tabli-
cach rejestracyjnych. Co interesujące, te gadżety są najczęściej kupowane przez 
rdzennych mieszkańców. W przeciwieństwie do tego, co możemy zaobserwo-
wać w miastach polskich czy zachodnich, to wyroby przeznaczone raczej do 
podtrzymania tożsamości narodowej, nie zaś dla turystów. Jednak powracając 
na badane tereny w 2018 roku, odkryłam, że niektórych z opisywanych przez 
mnie realizacji folklorystycznych, niestety, już nie ma w przestrzeni publicznej 
Wrexham i okolic.

Wrexham nie należy do kanonu miejsc leżących na szlaku podróżniczym. 
W niedalekiej przeszłości było miastem górniczym. Po zamknięciu kopalń stało 
się jednym z najbardziej rozwiniętych na terenie Walii regionów industrialnych.

Symbol Red Dragon jest stałym elementem świata konsumpcyjnego. W su-
permarketach na półkach wydzielonych na towary pochodzące z różnych re-
gionów świata, między innymi z Indii, Włoch czy Polski, odnajdziemy rzeczy 
oznaczone symbolem smoka. Najczęściej produkty spożywcze: regionalne od-
miany ziemniaków, różnych owoców oraz wpisanego w kulturę narodową – po-
ra. Cymru słynie także z jagnięciny, lokalne gospodarstwa w większości przy-
padków skupiają się na hodowli owiec.

Odpowiednikiem Red Dragon w symbolice walijskiej jest czerwona ró-
ża. Uosabia analogicznie do Czerwonego Smoka indywidualność oraz dążenia 
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mieszkańców tutejszych terenów do utrzymania tożsamości narodowej i wolno-
ści. Jest pamiątką wojny domowej, która miała miejsce w  XV wieku. Toczyła 
się między rodami Yorków i Lancasterów. Witrażowy wizerunek czerwonej róży 
przyozdabia często okna prywatnych domów i podobnie do czerwonego smo-
ka, który staje w opozycji do białego, funkcjonuje na tle historycznej symboliki 
brytyjskiej jako kontestacja białej róży, przypisywanej z kolei rodzinie Yorków.

4. SpOrtOwy came Back 
– SymBOliczna pOdróż dO przeSzłOści

Od XIX wieku kultywuje się w Walii rugby, które można traktować jako ro-
mantyczny powrót do historycznych wojen. Pomimo iż oficjalnym logo 

Welsh Rugby Union (Walijskiego Związku Rugby) są trzy srebrne strusie pióra, 
otoczone niebieską wstęgą, opatrzoną napisem „Ja służę” – Ich dien (z jęz. sta-
roniemieckiego Ich diene)10 – oznaka księcia Walii (jeszcze jeden symbol naro-
dowy, będący egzemplifikacją z jednej strony podporządkowania angielskiemu 
monarsze, z drugiej zaś – wyraźnej odrębności, choć pod wezwaniem jednej 
korony) – reprezentanci Cymru, w opozycji do ubranych na biało Anglików, 
przywdziewają najczęściej czerwone stroje. To nawiązanie do toczącej się od 
XV wieku wojny domowej pomiędzy dwoma smokami.

Symboliczne odniesienia sięgają jednak znacznie dalej, bowiem ich dru-
żyna jest jednym z uczestników Pucharu Sześciu Narodów (ang. Six Nations 
Championship), najstarszego turnieju rugby na świecie. Oprócz Walijczyków, 
biorą w nim udział reprezentacje: Anglii, Francji, Irlandii, Szkocji oraz Włoch. 
W  krótkometrażowych filmach, ukazujących się corocznie w  telewizji oraz 
w Internecie jako rodzaj zwiastunów informujących o rozgrywkach drużyno-
wych, rugbiści reprezentujący sześć różnych narodowości często są pokazywa-
ni jako historyczni wojownicy. Przywdziani w legendarne stroje oraz broń, naj-
częściej pochodzących z czasów z przełomu XV i XVI wieku, w których trwały 
liczne konflikty zbrojne oraz związane z nimi sojusze, rugbiści prezentują swo-
ją siłę, aby tym samym wzbudzić narodowego ducha walki. Zarówno we Wrex-
ham, jak i na terenie całej Walii okres rozgrywek to niecodzienne wydarzenie. 
Trudno oprzeć się wrażeniu, że mieszkańcy traktują go jak osobliwy powrót do 
zamierzchłej historii i oznakę narodowego patriotyzmu.

10 Por. strona internetowa: Royal.gov.uk/ThecurrentRoyalFamily/ThePrinceofWales/Em-
blems.aspx, dostęp 8 IV 2019.
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zakOńczenie: jednOść w wielOści geOpOetyckiej

Mieszkańcy dążą do utrzymania etnicznej autonomii. Od 1920 roku na tych  
 terenach nie istnieje kościół państwowy11. Oddzielony od struktur mo-

carstwa Yr Eglwys Yng Nghymru (Anglikański Kościół w Walii) posiada nie-
zależnego arcybiskupa. W Cymru obowiązuje także lokalne prawo wyborcze 
ustalane podczas obrad Cynulliad Cenedlaethol Cymru – Walijskiego Zgro-
madzenia Narodowego (ang. National Assembly for Wales). Na podobieństwo 
struktur w  Szkocji została również ustanowiona odrębna walijska egzekuty-
wa z pierwszym ministrem, który podlega jednak zwierzchnictwu rządowemu 
Wielkiej Brytanii12.

Podróżując po tym kraju, łatwo zaobserwować dążenia do zaznaczenia od-
rębnej tożsamości. Jak mogliśmy się przekonać, uwagę przykuwają specyficzne 
znaki drogowe, przydrożnie obsadzane rabaty żonkili, podkreślające swą obec-
ność zwłaszcza na wiosnę, ale także pojawiające się często przy domostwach, bu-
dowanych z charakterystycznych na tych terenach kamieni, flagi z wizerunkiem 
czerwonego smoka. Pokryte malowniczą zielenią farmy są pełne stad baranów. 
Zwierzęta te wpisują się w krajobraz wiosek od wieków, analogicznie do prze-
pięknych jesienią niemal wyludnionych, ale jakże bajronicznych wrzosowisk.

Ukształtowanie dróg, krętych jak historia Cymru, pozwala docenić szlachet-
ność tego krajobrazu i  mieszkających tutaj ludzi. Są serdeczni, przyjacielscy 
i choć czasami stwarzają wrażenie gruboskórnych, gotowych w każdej chwili 
do podjęcia walki – unikają konfliktów. Cenią sobie spokój oraz porządek świa-
ta, w jakim żyją. Za przywiązaniem do własnych korzeni nie idą bowiem ambi-
cje separatystyczne, choć zapewne pozostają w sferze niespełnionych marzeń.

Mieszkańcy Cymru zdają sobie sprawę, że choć na terenie ich ziemi można 
odnaleźć wszystko, co człowiekowi potrzebne do życia: nieprzeniknione prze-
strzenie, wodę, góry, zwierzęta i rośliny, w oddzieleniu od Korony Brytyjskiej 
mieliby nikłe szanse na ekonomiczne przetrwanie. Wydaje się, że przejawy kul-
turowej odrębności, widoczne już na pierwszy rzut oka przy zetknięciu z tym 
światem, mieszczą się w obrębie współczesnych realizacji lokalnego folkloru. Są 
świadectwem na możliwość pogodzenia odwiecznej opozycji między człowie-
kiem – jednością a otaczającą go wielością geopoetycką świata.

11 O historii religii w Walii na stronie internetowej: Bbc.co.uk/wales/history/sites/the-
mes/religion.shtml, dostęp 8 IV 2019.

12 O strukturze państwowej w  Walii na stronie internetowej: Gov.wales/about/?lan-
g=en, dostęp 8 IV 2019.
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geOpOeticS Of tHe welSH regiOn 
aS an example Of mOdern fOlklOre

Summary

The article focuses on the geopoetics of Wales providing numerous references to con-
temporary Welsh folklore. The author describes mainly the town of Wrexham and its 

surroundings. The topic is considered from the perspective of the Polish Geopoetic School 
represented by Elżbieta Rybicka.

Keywords: Wales, folklore, geopoetics, Wrexham, Elżbieta Rybicka
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międzynarOdOwa aktywnOść SpOłeczna 
pOlSkiej emigracji w wielkiej Brytanii 

w drugiej pOłOwie xx wieku

wStęp

Na przestrzeni dziejów zjawisko emigracji nie było obce narodowi polskie-
mu. W wieku XIX i XX emigracja do Wielkiej Brytanii stała się powszech-

na, a  jej historia ma swe korzenie jeszcze w XVI stuleciu. Wyróżniamy dwie 
duże emigracje Polaków na Wyspy Brytyjskie: Wielka Emigracja, po upadku 
powstania listopadowego, oraz tzw. emigracja żołnierska, która rozpoczęła się 
tuż po zakończeniu II wojny światowej.

Przed rokiem 1830 Polacy rzadko przybywali do Wielkiej Brytanii. Zazwy-
czaj były to pojedyncze osoby, pojawiające się głównie w celach handlowych, 
naukowych bądź turystycznych, nieczęsto zaś z zamiarem osiedlenia. Taki stan 
utrzymywał się do połowy XVIII wieku. Dopiero klęska powstania listopado-
wego zmusiła dużą grupę Polaków do emigracji, w czego rezultacie do Wiel-
kiej Brytanii z ziem rodzimych przybyło – jak szacują źródła – od 500 do 800 
osób1. Po powstaniu styczniowym liczba obywateli polskich w Wielkiej Bryta-

1 X Rocznik Polonii 1958–59, Londyn, 1959, s. 156; por.: Polska diaspora, red. A. Wala-
szek, seria „Leksykon Historii i Kultury Polskiej”, Kraków, 2001, s. 149.
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nii zwiększyła się do 15 000. Pod koniec XIX wieku zauważono, iż kolejni wy-
chodźcy przybywają tu jedynie w celach zarobkowych.

Duże znaczenie miało powołanie do życia w 1894 roku Polskiej Misji Kato-
lickiej, organizacji istniejącej po dziś, której zadaniem było prowadzenie dzia-
łalności kulturalno-oświatowej wśród Polaków, m.in. poprzez zakładanie szkó-
łek polskich.

Niewielkie ożywienie emigracyjne nastąpiło w  czasach I  wojny światowej 
i tuż po jej zakończeniu, lecz emigranci, którzy wówczas przybywali do Wiel-
kiej Brytanii, to głównie grupa bardzo uboga, niewyróżniająca się działalnością 
na polu politycznym czy kulturalnym. Zapewne wynikało to z faktu odzyska-
nia niepodległości, którą od 1918 roku cieszyła się Polska, więc przystępowa-
no do odbudowy jej suwerenności w kraju, nie widząc potrzeby tworzenia grup 
wspierających lub promujących ją na emigracji.

W 1931 roku Wielką Brytanię zamieszkiwało 4500–5000 Polaków, z czego 
2000 osiedliło się w Szkocji2. Ogromna zmiana nastąpiła po wybuchu II wojny 
światowej, kiedy od 1940 roku (upadek Francji) granicę angielską przekroczy-
ło ok. 30 000 żołnierzy polskich i ok. 3000 cywilów. Do Londynu przeniesiono 
wówczas emigracyjny rząd polski oraz dowództwo wojskowe. Po zakończeniu 
wojny na Wyspach Brytyjskich znajdowało się około 90 000 byłych żołnierzy 
i ponad 40 000 cywilów, a niespełna dwa lata później liczba Polaków w Wielkiej 
Brytanii wynosiła 157 3003.

Pobyt na emigracji tak dużej liczby Polaków był wyraźną manifestacją z ich 
strony przeciwko Wschodowi i  jego kulturze, mającą na celu pokazanie, iż 
Polska należy do kultury europejskiej, z której została wyrwana układem jał-
tańskim. Świadomość tego dawała Polakom siłę do działania i wspólnie z Za-
chodem, dzięki któremu wciąż mogli trwać w Europie, chcieli wykorzystywać 
możliwości prowadzenia walki o  niepodległość Polski. W  niekończącym się 
konflikcie na linii Wschód-Zachód emigranci występowali po stronie Zachodu, 
starając się uzyskiwać poparcie przy realizacji podejmowanych założeń4. Wią-
zało się to z tworzeniem szeregu różnych stowarzyszeń, organizacji i kół o cha-
rakterze politycznym, społecznym i  kulturalnym. Owa działalność rozwijała 

2 Polska diaspora…, s. 151.
3 X Rocznik Polonii…, s.  158; por. A. Romejko, Duszpasterstwo polonijne w Wielkiej 

Brytanii, Tuchów, 2001, s. 126.
4 R. Habielski, Druga Wielka Emigracja III. Życie społeczne i kulturalne emigracji, War-

szawa, 1999, s. 19–20.
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się na kilku różnych płaszczyznach. O ile ta rozwijająca się na polu politycz-
nym i kulturalnym wynikała z wewnętrznej potrzeby emigracji wojennej, coraz 
większe znaczenie zaczęła odgrywać działalność charytatywna.

1. pOczątki działalnOści SpOłecznej

Od 1946 roku w Wielkiej Brytanii działała Katolicka Rada Opieki nad Po-
lakami (Catholic Council for Polish Welfare), której zadaniem było utrzy-

mywanie kontaktów z  krajem oraz pomoc rodakom zamieszkałym zarówno 
w Polsce, jak i Wielkiej Brytanii. Rada swego wsparcia udzielała przede wszyst-
kim wydawnictwom, które informowały o sytuacji w państwie oraz przesyłała 
pomoc do polskich instytucji charytatywnych, m.in. do sierocińców i domów 
opieki. Inicjatorem i założycielem fundacji był kardynał Bernard Griffin5. Ra-
da funkcjonowała aż do 1999 roku, po czym zakończyła działalność, ustępując 
miejsca innym organizacjom charytatywnym wspierającym Polskę, które mia-
ły podobne założenia statutowe i wypełniały je znacznie lepiej. Chodziło m.in. 
o komitety działające przy parafiach oraz organizacje: Friends of Poland i Me-
dical Aid for Poland Fund.

W powojennych latach osiedlania się w  Wielkiej Brytanii Polacy tworzyli 
fundacje byłych żołnierzy o różnym charakterze, lecz w tym samym celu – aby 
wspólnie pomagać sobie w trudnych latach asymilacji w obcym kraju. Powsta-
wały zwłaszcza organizacje społeczne pomocy materialnej, takie jak:

1. Fundusz Społeczny Żołnierza. Działał od 1944 roku, zasilano go dobro-
wolnymi składkami żołnierzy. Głównym celem była pomoc krajowi, zwłasz-
cza Warszawie, a także wsparcie wdów, sierot, jeńców wojennych i ich rodzin, 
Polaków deportowanych do Niemiec oraz tych, którzy pozostali w  Związku 
Sowieckim. Oferowano wsparcie w  postaci paczek żywnościowych, zbiórek 
ubrań i lekarstw. W 1946 roku Fundusz został zamieniony na organizację cha-
rytatywną, na której czele stanęła Rada Funduszu. W latach 1948–1985 prze-
kazano do kraju paczki i  niewielkie sumy pieniężne. Od 1986 skupiono się 
na wysyłce pieniędzy. W  ciągu pięciu lat przesłano prawie 132  000 funtów, 
z czego aż połowę w 1991 roku. Zarząd fundacji ściśle współpracował z inny-
mi żołnierskimi organizacjami charytatywnymi6. W  ostatnich latach udzie-

5 A. Romejko, Duszpasterstwo polonijne…, s. 181.
6 K. Asipowicz, Społeczna pomoc materialna, w: Materiały do dziejów polskiego uchodź-

stwa niepodległościowego, t. V: Pomoc krajowi przez niepodległościowe uchodźstwo 
1945–1990, red. R. Lewicki, Londyn, 1995, s. 35–36.
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lano stypendiów naukowych polskiej młodzieży zamieszkującej dawne Kresy 
Wschodnie.

2. Fundusz Wdów, Sierot i Inwalidów 5. Kresowej Dywizji Piechoty. Po-
wstał jeszcze we Włoszech w  1944 roku. Swoją pomoc kierował głównie do 
wdów i sierot po żołnierzach 5. KDP zamieszkałych w kraju i poza jego gra-
nicami. Wsparcia udzielano w postaci paczek z odzieżą lub lekarstwami, a w 
późniejszym czasie skupiono się na pomocy pieniężnej, która wynosiła około 
30 000 funtów rocznie7.

3. Fundusz Inwalidów Armii Krajowej. Powstał w 1946 roku w Londynie. 
Należeli do niego m.in.: płk Kazimierz Iranek-Osmecki, kpt. Halina Czarnocka, 
mjr Bohdan Kwiatkowski i st. sierżant Halina Martinowa. Fundusze zbierane 
w ramach związku wystarczały na wysyłkę darów do Polski w postaci kawy, bu-
tów i ciepłych ubrań, a także materiałów zdobywanych w jednej z fabryk Man-
chesteru. Z czasem finanse zwiększały się, na przykład poprzez tworzenie zbió-
rek przy kościołach. Paczki wysyłano regularnie, zwłaszcza do Warszawy, skąd 
przekazywano je na całą Polskę rodzinom byłych żołnierzy Armii Krajowej8.

4. Fundusz Społeczny Samopomocy Lotniczej. Założony w  Londynie 
w 1946 roku jako źródło pomocy byłym lotnikom i ich rodzinom. Wkrótce pra-
cę Funduszu rozciągnięto na Stany Zjednoczone, Australię, kraje Europy Za-
chodniej oraz Polskę, a wsparcia udzielano w postaci opieki nad chorymi, inwa-
lidami i sierotami. Wsparcie materialne koncentrowało się na wysyłce paczek 
żywnościowych, odzieży, lekarstw i pieniędzy. Jedynie w 1980 Fundusz wysłał 
bezpośrednio do 30 rodzin w kraju lekarstwa i gotówkę o wartości od 1500 do 
2000 funtów9.

5. Fundusz Wdów, Sierot i Inwalidów 3. Dywizji Strzelców Karpackich. 
Powołano go do życia w kwietniu 1944 roku z  rozkazu gen. Bronisława Du-
cha we Włoszech. Po przybyciu do Wielkiej Brytanii stworzono fundację z 15 
powiernikami i tyloma zastępcami. Środki pieniężne zgromadzone przez nich, 
a wcześniej zamrożone przez brytyjskie władze wojskowe, odzyskano i prze-
znaczono na dokształcanie dzieci poległych i inwalidów 3. DSK. Z czasem fun-
dusze zaczęto przeznaczać na pomoc indywidualną dla osób w kraju10.

7 Tamże, s. 37; por. Informator Polski 2009–2010. Wielka Brytania, Londyn, 2010, s. 145.
8 K. Asipowicz, Społeczna pomoc materialna…, s. 37; por. A. Wiśniowska, W geście pa-

mięci, „Dziennik Polski”, 4 III 2010.
9 K. Asipowicz, Społeczna pomoc materialna…, s. 38.
10 Tamże, s. 36–37.
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6. Koło Kobiet Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych. Powstało w 1949 roku 
w Londynie w celu dalszej walki o wolność. Zrzeszało członkinie z całego świa-
ta, wydając półroczne komunikaty. W ramach Koła organizowano wysyłki do 
ojczyzny paczek z lekarstwami, żywnością i ubraniami. Z czasem skupiono się 
głównie na zbiórce i wysyłce pieniędzy11.

7. Związek Inwalidów Wojennych Polskich Sił Zbrojnych. Rozpoczął dzia-
łalność w 1941 roku, udzielając wsparcia żołnierzom, którzy utracili zdrowie 
z powodu działań wojennych. Do związku należeli wszyscy byli żołnierze Pol-
skich Sił Zbrojnych, którzy zostali inwalidami, walcząc na zachodnich frontach 
pod brytyjskim dowództwem. Fundusze związku pochodziły z ofiarności emi-
gracji polskiej nie tylko z  Wielkiej Brytanii, ale i  Polaków z  Kanady, Stanów 
Zjednoczonych czy Holandii. Co roku we wrześniu robiono zbiórki, które były 
głównym dochodem fundacji.

Organizacje swym zasięgiem objęły rodaków na wszystkich kontynentach 
świata, zwłaszcza w Polsce, niosąc ratunek wdowom, sierotom i ofiarom zakoń-
czonej wojny.

Przez szereg lat powstawały również związki spełniające funkcje ogólnoemi-
gracyjne, m.in. Towarzystwo Pomocy Polakom czy Zjednoczenie Polek na 
Emigracji. Te dwie organizacje powstały jeszcze w czasie wojny lub tuż po jej 
zakończeniu i na własną rękę oferowały wsparcie Polakom, szczególnie przy-
jezdnym z  Polski. Udzielały schronienia we własnym hostelu bądź tworzyły 
paczki dla Polek na uchodźstwie i  w kraju. Zjednoczenie Polek działało pod 
wpływem impulsów, jakie napływały z kraju. Bodźcem do rozwijania organiza-
cji na szeroką skalę i wysyłek odzieży, obuwia i lekarstw do kraju były napływa-
jące stamtąd informacje o strajkach oraz aresztowaniach politycznych, a także 
wiadomości o trudnej sytuacji sierot i ludzi starszych, również na przykład in-
formacje o klęskach żywiołowych, takich jak powodzie. Zjednoczenie pomaga-
ło też przyjeżdżającym do Anglii studentom i naukowcom polskim12.

Aktywność emigracji na płaszczyźnie społeczno-politycznej, kulturalnej czy 
religijnej ujęto w różne formy organizacyjne. Zakładano stowarzyszenia, związ-
ki i fundacje, z których większość swe siedziby ulokowała w budynku Polskiego 
Ośrodka Społeczno-Kulturalnego (POSK) w Londynie.

11 Tamże, s. 39.
12 Z. Drzewiecki, Polki pomagają od 60 lat, „Goniec Polski”, 28 I 2006; strona interneto-

wa: Mojawyspa.co.uk/artykuly/14810/Polki-pomagaja-od-60-lat, dostęp 24 IV 2019; 
por.: K. Asipowicz, Społeczna pomoc materialna…, s. 40–41.
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Idea POSK-u i  zrealizowane założenia były fenomenem w  skali emigracji 
polskiej w świecie i nigdzie później nie powtórzono podobnego sukcesu. Gmach 
POSK-u został wzniesiony w latach 70. ubiegłego stulecia, a koszty budowy po-
kryto całkowicie ze składek polskiej społeczności. Niektóre organizacje sprze-
dawały własne siedziby, aby stopniowo pokrywać koszty budowy nowego gma-
chu, w którym miały zapewnione miejsca dla siebie. Zatem w siedzibie POSK-u 
ulokowano: Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Bibliotekę Polską, Stowarzysze-
nie Polskich Kombatantów, Instytut Józefa Piłsudskiego, Polską Macierz Szkol-
ną, teatr, ojczyste restauracje oraz inne stowarzyszenia i organizacje13.

Z czasem formowano nowe struktury społeczne gotowe do „walki” o nie-
podległość polityczną. Powstawały nowe parafie, związki zawodowe, naukowe, 
artystyczne, młodzieżowe, tworząc „Polskę poza Polską”14. Nie sposób omówić 
je wszystkie, warto jednak wspomnieć te, które prowadziły bezpośrednią bądź 
pośrednią działalność charytatywną.

Komitet Pomocy Polakom na Wschodzie powstał z potrzeby pomocy ro-
dakom, którzy po 1945 roku pozostali za wschodnią granicą kraju, na terenach 
Ukrainy, Litwy, Białorusi czy Kazachstanu. Mieszkańcy pochodzący z tamtych 
terenów, którzy znaleźli się na Zachodzie po zakończeniu wojny, jako pierw-
si zorganizowali pomoc dla swoich bliskich zamieszkujących dawne Kresy 
Wschodnie II RP. Polakom na Wschodzie wysyłano transporty z darami oraz 
pieniądze na odbudowę polskich kościołów. Na przełomie XX i XXI wieku sku-
piono się na wsparciu finansowym ubogich.

Koło Lwowian zostało założone przez przyjaciół Lwowa, tj. osoby urodzo-
ne tam bądź w jakikolwiek inny sposób związane z przedwojennym miastem. 
W 1961 roku lwowianie, którzy w rezultacie II wojny znaleźli się na Zachodzie, 
postanowili stworzyć organizację, aby pielęgnować dobre imię swego miasta. 
Członkowie spotykają się przy różnych okazjach świąt narodowych czy religij-
nych, kultywując lwowskie obyczaje. Wydają publikacje (m.in. „Lwów i  Kre-
sy”), a także skupiają się na pomocy lwowskim szkołom.

2. pOwStanie i rOzwój fundacji cHarytatywnycH

Po szoku II wojny światowej i odkąd liczba polskich emigrantów znacznie 
wzrosła, ocalali z pożogi wojennej emigranci polityczni śledzili rozwój sy-

13 Strona internetowa: Posk.org, dostęp 24 IV 2019.
14 E. Szczepanik, Polityka niepodległościowa władz RP na uchodźstwie w latach 1945–

1990, Londyn, 1999, s. 5.
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tuacji w kraju i samoistnie angażowali się do udzielania rodakom niezbędne-
go ratunku. Kierowani sentymentem, obowiązkiem patriotycznym, tęsknotą 
za rodziną oraz niekiedy buntem na zaistniałą sytuację, organizowali składki 
i zbiórki, przeznaczając je Polakom w kraju. Koniec lat 70. i 80. XX wieku to 
okres wzmożonej, intensywnej pracy polonii brytyjskiej. Zakładano z potrzeby 
serca małe fundacje o konkretnym celu, które istniały najwyżej kilka miesięcy 
i kończyły działalność, uważając swą misję za kompletną. Powstawały też takie, 
które potrafiły przetrwać wiele lat i gdyby nie różne niespodziewane okolicz-
ności, z pewnością prowadziłyby swą pracę po dziś. Warto wspomnieć chociaż 
kilka z nich.

Fundacja Friends of Poland (FOP) oficjalnie powstała 8 stycznia 1982 roku, 
a jej główną ideą było udzielanie wsparcia więźniom politycznym w kraju 

oraz ich rodzinom. Fundację powołano wyłącznie do celów charytatywnych. Jej 
pierwszymi powiernikami zostali założyciele: Krzysztof Jaraczewski i Krystyna 
Kościa-Zbirohowska. Fundacja miała pomóc przede wszystkim rodzinom osób 
bezrobotnych, internowanych i więzionych, które znalazły się w trudnej sytu-
acji życiowej. Ich zadanie polegało głównie na dostarczaniu żywności oraz in-
nych niezbędnych produktów, tj. odzieży, środków czystości czy kosmetyków. 
Dystrybucję żywności oraz innych produktów w Polsce, jak określał statut, miał 
przeprowadzić Kościół Katolicki lub inne kościoły oraz organizacje religijne 
wyznaczone przez powierników fundacji15.

Friends of Poland zarejestrowano jako organizację charytatywną pod nume-
rem 284228 2 kwietnia 1982 roku16. Jako pierwsze biuro udało nam się dostać 
pokój u Sióstr św. Vincent de Paul przy Victoria Station…17. Ważne okazało się 
też pozyskanie sponsorów. Założyciele słali listy do wielu osób, zwłaszcza zna-
nych, z prośbą o patronat – opiekę nad fundacją. Bardzo wiele listów doczeka-
ło się pozytywnej odpowiedzi. Zainteresowani nowo powstałym zrzeszeniem, 
głównie Brytyjczycy, wyrażali zgodę na objęcie patronatu. Byli to m.in.: Tom 
Stoppard, Jeremy Irons, Neal Ascherson, Norman Davies, który z entuzjazmem 
przyjął zaproszenie: I shall be happy to lend my name as a patron of your excel-
lent organization (Będę zaszczycony, firmując swym nazwiskiem patronat nad 

15 Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie (dalej: IPMS), kol. 680/1, 
Statuty.

16 IPMS, kol. 680/42, Ulotka z lat 90. charakteryzująca działalność organizacji FOP.
17 IPMS, kol. 680/1, Jak się zaczęło, notatki H. Kościa-Zbirohowskiej.
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tak zacną organizacją)18. Kardynał Władysław Rubin w  liście z 5 lutego 1982 
roku, skierowanym do Krzysztofa Jaraczewskiego, wyraził uznanie i poparcie 
idei organizacji charytatywnej oraz chętnie zgodził się na objęcie patronatu nad 
fundacją: Rad jestem, że ta humanitarna akcja […] została poparta przez […] 
społeczeństwo ofiarnie i z wielkim uznaniem. Oczywiście zgadzam się i chętnie 
przyjmuję zaproponowany mi patronat19.

Organizacja Friends of Poland opierała się wyłącznie na pracy wolontariu-
szy, poświęcających swój czas zarówno na prace administracyjne, jak i  przy-
gotowywanie przewozów. I  tutaj największą rolę odegrały osoby mieszkające 
w najbliższym sąsiedztwie założycieli fundacji – Polacy i sympatyzujący z na-
szym krajem Anglicy. Sekretarzem generalnym została Julie Hykiel, z pocho-
dzenia Angielka, perfekcyjnie mówiąca po polsku, dzięki której fundacja prze-
trwała wiele lat i z czasem rozszerzyła swą działalność poza wschodnią granicę 
Polski. Julie Hykiel wielokrotnie powtarzała w wywiadach prasowych, iż Anglia 
ma długi moralne wobec Polaków, które należy spłacać.

W pierwszych dwóch latach fundacja skoncentrowała się głównie na zbiórce 
rzeczy oraz tworzeniu i wysyłaniu transportów do naszego państwa. W tym ce-
lu już na samym początku nawiązano kontakt z Komisją Charytatywną Episko-
patu Polski, wysyłając dostawy z darami do kościołów i parafii będących pod 
opieką Komisji.

Prasa stanowiła główne źródło pozyskiwania sponsorów i darczyńców. Przez 
wszystkie lata działalności fundacji artykuły ukazywały się głównie w  prasie 
brytyjskiej, rzadziej w emigracyjnej prasie polskiej. Powodem nieujawniania się 
była obawa odmowy przez polskie władze wiz wjazdowych dla kurierów podró-
żujących z darami do Polski. Julie Hykiel powiedziała:

Dopiero w  tym roku [1990] mówię oficjalnie, czym istotnie była działalność 
Friends of Poland, bez obawy, że nie dostanę polskiej wizy. Dawniej bardzo uwa-
żaliśmy, żeby nie wydać się nawet przed brytyjską prasą. Pracowaliśmy bez roz-
głosu, „sensacji”, co w pewnym stopniu utrudniało gromadzenie funduszy. Mó-
wiliśmy tylko, że nastawiamy się na pomoc dla najbardziej potrzebujących20.

Pierwszy transport Friends of Poland wyruszył z Londynu już w styczniu 
1982 roku. Zawierał 8 ton żywności i środków higienicznych i był skierowany 

18 IPMS, kol. 680/1, Listy od osób, które objęły patronat nad fundacją, datowane na 
pierwszą połowę 1982 r.

19 IPMS, kol. 680/1, Korespondencja dotycząca objęcia patronatu nad fundacją.
20 IPMS, kol. 680/84, Wycinki prasowe, Siła miłości.
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do Komitetu Prymasowskiego przy ul. Piwnej w Warszawie. Odzież i obuwie 
pochodziły od ofiarodawców prywatnych, parafii, szkół, ale również od produ-
centów i sieci sklepów. Kolejne dostawy odjeżdżały w kwietniu, czerwcu, lipcu 
i grudniu. W kwietniu wysłano też jeden dodatkowy transport ze sprzętem chi-
rurgicznym. Każdy z nich zawierał po kilka lub kilkanaście ton towaru, prze-
ważnie żywności i odzieży. Głównym odbiorcą, oprócz Komitetu Prymasow-
skiego w Warszawie, były parafie we Wrocławiu, Krakowie, Siedlcach, Lublinie, 
Łodzi, Poznaniu, Kielcach, Radomiu, w późniejszym czasie również w Dębicy, 
Rzeszowie i Stalowej Woli.

Z  czasem zasięg działania powiększał się. Z  korespondencji z  odbiorcami 
jasno wynika, iż Komitet Prymasowski otrzymywał dary regularnie – najczę-
ściej świadczą o tym listy z podziękowaniami, wysyłane kilka razy do roku na 
adres Friends of Poland w Londynie. Wynika z nich, iż głównym dostarczanym 
produktem do Komitetu było jedzenie i ubrania21. Starano się jednak sprostać 
wszystkim wymaganiom i przy każdym transporcie wysyłać po kilka ton tych 
rzeczy, których w danym czasie najbardziej potrzebowano. Wzajemna współ-
praca pomiędzy Komitetem Prymasowskim a Friends of Poland trwała przez 
wiele lat. FOP wysyłał transporty z darami aż do 1993 roku.

Tabela 1. Pomoc charytatywna (w tonach) 
przesłana przez Friends of Poland do Polski w latach 1982–1989

Miesiące 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
styczeń 8 6 - - - - 24 13
luty - 13 - 10 - - - 29
marzec - 15 14 - - - - 12
kwiecień 13 10 - 10 6 9 - 13
maj - - - - 6 - 12,5 -
czerwiec - - - 13 13 - - 13
lipiec 17 - 3 - - 13 - -
sierpień - - - - 0,5 - - -
wrzesień - 4 - - 12 - - -
październik - - 12 5 - - - -
listopad - - - - - - - 13
grudzień 1 - - 5 - - - 14

Razem 39 48 29 43 37,5 22 36,5 107

Źródło: IPMS, kol. 680/31, Sprawozdania z działalności.

21 IPMS, kol. 680/5, Korespondencja, Komitet Prymasowski 1982–1991.
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Powyższe zestawienie ukazuje pomoc charytatywną przesyłaną w  tonach 
przez fundację Friends of Poland w tzw. pierwszej fazie działalności organizacji.

Po 1989 roku, pomimo zmiany sytuacji politycznej, wielu mieszkańców kra-
ju znalazło się w bardzo trudnej sytuacji finansowej i materialnej. Brak w pol-
skich sklepach wielu produktów pierwszej potrzeby oraz ogromna inflacja, 
sięgająca w przeciągu kilku miesięcy na przełomie dekad 500%, zmusiły nasz 
naród do szukania wsparcia w krajach zachodnich. Zbiórki żywności i lekarstw 
w czasie miesięcy letnich były dla Friends of Poland priorytetem. Julie Hykiel 
w Londynie wizytowała szkoły zaprzyjaźnione z organizacją, a także hurtownie 
i sklepy, apelując o zbiórki i donacje żywnościowe22.

Wraz ze zmianą sytuacji politycznej w  Polsce nastąpiła również zmiana 
statutu fundacji Friends of Poland. Cel pozostał ten sam, natomiast znacznie 
zwiększono zakres wsparcia. Odbiorcami byli Polacy lub osoby polskiego po-
chodzenia, zamieszkałe zarówno w ojczyźnie, jak i poza jej wschodnią granicą. 
Pomocy udzielano w formie rzeczowej i finansowej, w postaci żywności, odży-
wek, środków higienicznych, lekarstw, sprzętu szpitalnego i odzieży oraz po-
trzebnych funduszy. Kierowano ją głównie do szpitali, ośrodków zdrowia, do-
mów spokojnej starości, parafii oraz ośrodków opieki dla niepełnosprawnych.

Region śląski stał się obszarem, którym w szczególny sposób interesowała 
się londyńska fundacja. Już w okresie stanu wojennego pierwsza pomoc popły-
nęła do rodzin ofiar i poszkodowanych z kopalni „Wujek”. Szczególnym zain-
teresowaniem Friends of Poland cieszyły się również szpitale i placówki opie-
kuńcze, zwłaszcza te w największych miastach, tj. w Katowicach, Gliwicach czy 
Sosnowcu.

Nie zapominano także o  innych, znacznie biedniejszych regionach Polski, 
szczególnie o wschodniej części kraju. Nawiązano kontakty m.in. ze szpitala-
mi w  Jarosławiu, Lubaczowie, Przemyślu, Rzeszowie, Sandomierzu i Żurawi-
cy, a  także z  parafią rzymskokatolicką w  Krasiczynie, leżącą w  południowo-
-wschodniej Polsce.

W tabeli 2 ujęto wszystkie placówki opieki medycznej na terenie Polski, któ-
re w latach działalności fundacji otrzymywały regularną bądź doraźną pomoc 
charytatywną w postaci sprzętu i środków medycznych, a także środków czy-
stości oraz jedzenia. Na północy Polski szpitale w Gdańsku i Białymstoku po-
średniczyły w przekazywaniu darów na Litwę i Białoruś, natomiast na południu 
rolę pośrednika pełniły szpitale śląskie.

22 IPMS, kol. 680/82, Charity eases hunger in Poland, wycinek prasowy z „Surrey 
Comet”, 3 XI 1989.
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Tabela 2. Spis szpitali i placówek opieki medycznej, 
które w latach 1982–2009 otrzymywały regularną bądź doraźną pomoc

Miasto Nazwa szpitala lub placówki

Dąbrowa 
Białostocka

Szpital Rejo-
nowy

- - - -

Gdańsk Wojewódzki 
Szpital Zespo-
lony

- - - -

Jarosław Zespół Opieki 
Zdrowotnej

- - - -

Katowice Górnicze Cen-
trum Medycz-
ne

Górniczy Ze-
spół Opieki 
Zdrowotnej 
(Szpital Górni-
czy)

Szpital nr 1 
Bogucice, 
Oddział dla 
Chronicznie 
Chorych

Zakład 
Opieki Zdro-
wotnej Lecz-
nictwa Za-
mkniętego, 
Szpital Miej-
ski nr 3

-

Kraków Krakowski 
Szpital Spe-
cjalistyczny 
im. Jana Paw-
ła II: Oddział 
Chirurgii 
Klatki Pier-
siowej-Klini-
ka Choroby 
Wieńcowej

Centrum On-
kologii, In-
stytut im. M. 
Curie-Skło-
dowskiej

- - -

Lubaczów Zespół Opieki 
Zdrowotnej

- - - -

Olsztyn Samodzielny 
Publiczny Ze-
spół Pulmo-
nologii i On-
kologii

- - - -

Otwock Klinika Orto-
pedii, Oddział 
Dziecięcy

- - - -

Piekary 
Śląskie

Wojewódzki 
Szpital Chi-
rurgii Urazo-
wej

- - - -

mIęDZYNARODOWA AKTYWNOść SPOŁECZNA POLSKIEj EmIgRACjI



146

Miasto Nazwa szpitala lub placówki

Piła Wojewódzki 
Szpital Zespo-
lony

Specjalistyczny 
Zespół Opie-
ki Zdrowot-
nej nad Matką 
i Dzieckiem

- - -

Przemyśl Wojewódz-
ki Szpital Ze-
spolony

Niepubliczny 
Zakład Opie-
ki Paliatywnej 
„Palium”

- - -

Rzeszów Wojewódzki 
Szpital nr 2

- - - -

Sando-
mierz

Oddział Dzie-
cięcy Szpita-
la Rejonowego

- - - -

Sędziszów 
Małopol-
ski

Zespół Opie-
ki Zdrowot-
nej w Ropczy-
cach, Oddział 
Chorób We-
wnętrznych 
w Sędziszowie

- - - -

Sosnowiec Szpital Miejski 
nr 2 im. Karo-
la Zahorskiego

Zespół Opieki 
Zdrowotnej

- - -

Warszawa Centrum 
Zdrowia 
Dziecka

Instytut Matki 
i Dziecka

Prywatna 
Przychodnia 
Lekarzy spe-
cjalistów

Państwowy 
Szpital Kli-
niczny nr 1

Archidiece-
zjalny Ze-
spół Domo-
wej Opieki 
Paliatywnej 
Hospicjum 
Domowe 
Niepublicz-
ny ZOZ

Żurawica Samodziel-
ny Publicz-
ny Szpital dla 
Nerwowo 
i Psychicznie 
Chorych

- - - -

Źródło: IMPS, kol. 680, na podstawie dokumentacji.
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Dzięki zaangażowaniu parafii w Krasiczynie i Bolestraszycach przesyłano 80% 
transportów za wschodnią granicę. Krasiczyn brał również udział w rozdzielaniu 
darów dla organizacji społecznych i placówek medycznych Podkarpacia.

W latach 1991–2000 FOP wysłał 58 transportów z pomocą charytatywną23. 
Fundacja posiadała wówczas magazyn, do którego każdego tygodnia darczyńcy 
przynosili dobra materialne. W tamtych latach również wspierano parafie pol-
skie oraz organizacje polonijne na Kresach Wschodnich. Wsparcie materialne 
płynęło zwłaszcza do miejsc tak drogich sercom londyńskich Polaków, tj. Lwo-
wa, Grodna, Wilna, Pińska, Tarnopola, Złoczowa, Brodów, Rohatynia, Staro-
żyńca, Łucka, Kiwerca, Kołomyi i wielu innych, a pomoc, głównie finansową, 
przekazywano do Kazachstanu, Mołdawii, na Łotwę czy do Rumunii24.

Ostatnia dekada działalności FOP to głównie zbiórka funduszy na cele cha-
rytatywne w Polsce i za jej wschodnią granicą. Brak magazynu nie pozwalał, na-
tomiast poprawa sytuacji ekonomicznej państw Europy Wschodniej nie wyma-
gała tak intensywnych zbiórek. Pieniądze przesyłane do odbiorców pozwalały 
na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem podopiecznych oraz realizacją 
zamierzonych projektów.

Na przestrzeni lat większość darowizn pieniężnych pochodziła od czytelni-
ków „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza” oraz „Gazety Niedzielnej” ja-
ko reakcja na zamieszczane artykuły prasowe, ukazujące życie codzienne Pola-
ków w kraju i na Kresach Wschodnich.

W czerwcu 2008 roku Julie Hykiel złożyła rezygnację ze stanowiska sekreta-
rza organizacji:

Ja, Julia Hykiel, rezygnuję z zajmowanego stanowiska sekretarza w organiza-
cji FRIENDS OF POLAND ze względu na stan zdrowia. Jednocześnie chciałam 
poprosić o pozostawienie mi odpowiedzialności za pakowanie oraz wysyłanie pa-
czek do Polski i na Ukrainę, oraz zapewnienie środków finansowych na opłatę 
transportu25.

Podczas zebrania członkowskiego w lipcu 2008 podjęto postanowienia do-
tyczące ostatnich donacji finansowych. Rozważano też kwestię oficjalnego za-
kończenia działalności fundacji. Fundacja Friends of Poland została formalnie 
rozwiązana na początku 2009 roku.

23 IPMS, kol. 680/31.
24 T. Folga-Naidoo, Działalność charytatywna londyńskiej fundacji Friends of Poland 

1982–2009, „Studia Polonijne”, Lublin, 2011, t. XXXII, s. 68–75.
25 IPMS, kol. 680/41, Oświadczenie z dnia 25 VI 2008.
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Friends of Poland nie była osamotniona w  swych charytatywnych działa-
niach. Akcje na rzecz Polaków podejmowano przez lata w szeregach wielu in-
nych organizacji. Pomoc płynąca z Zachodu okazywała się niezbędna w cza-
sach trudnych politycznie czy ekonomicznie wśród Polaków, żyjących nie tylko 
w granicach Rzeczpospolitej Polskiej.

Początki organizacji Food for Poland Fund (FPF) sięgają listopada 1981 
roku. W londyńskiej dzielnicy Ealing, w polskiej parafii katolickiej, na ze-

braniu prezydium zarządu Polskiego Ośrodka Katolickiego padła propozycja 
wysłania żywności dla dzieci w Polsce. Inicjatywę tę spontanicznie wysunęła 
Tuliola Tybulewicz26. Pomysł przyjęto przez członków zarządu bardzo życzli-
wie. Pomoc zaoferował także proboszcz tamtejszej parafii ks. Władysław Hon-
kisz i mąż Tulioli, Albin Tybulewicz, który zajął się sprawami organizacyjnymi.

Pierwsza zbiórka pieniędzy odbyła się 30 listopada 1980 roku w polskich pa-
rafiach, tuż po niedzielnych mszach świętych. Zebrano wtedy 1514 funtów, a do 
pomocy włączyły się m.in. polskie kościoły w Croydon, Reading i Willesden. 
Kwesta pozwoliła na wysłanie pierwszego transportu jeszcze przed świętami 
Bożego Narodzenia. Dwie tony żywności dostarczono do kraju już 18 grudnia. 
Albin Tybulewicz wraz ze swoim synem na własny koszt polecieli do Warszawy, 
aby z bliska przyjrzeć się procedurom celnym, a potem podziałowi darów. Po-
łowę grudniowej dostawy rozdysponowano wówczas w archidiecezji warszaw-
skiej, a następną część we włocławskiej, lubelskiej i szczecińskiej.

Kilka dni później prasa brytyjska pisała o spontanicznej zbiórce żywności 
dla Polski, zrobionej przez rodzime środowiska w Londynie27. W rozwoju orga-
nizacji ogromną rolę odegrało zainteresowanie prasy brytyjskiej, pomagającej 

26 Tuliola z Brylów Tybulewicz urodziła się 14 stycznia 1939 r. w Warszawie. W 1947 
wraz z matką przedostała się do Niemiec, skąd rok później po odnalezieniu ojca, któ-
ry był jeńcem wojennym, wszyscy wyjechali do Anglii. W Londynie wykształciła się 
w zawodzie nauczycielki matematyki. Razem z mężem prowadziła firmę zajmującą 
się tłumaczeniami publikacji naukowych z języka rosyjskiego na angielski. Pracowała 
również charytatywnie jako nauczycielka w Polskiej Szkole Przedmiotów Ojczystych 
oraz w Polskim Ośrodku Katolickim na Ealingu w Londynie. Jako sekretarz i skarb-
nik czynnie angażowała się w działalność Food for Poland; J. Kowalska, Food for Po-
land Fund. Historia działalności 1980–1993, Lublin, 2010, s. 13.

27 Artykuły z grudnia 1980 r. m.in. w „Catholic Herald”, „The Sunday Times”, „The Uni-
verse”, a także w prasie polonijnej, zwłaszcza cieszącym się od 1940 r. zaufaniem czy-
telników „Dziennikiem Polskim i Dziennikiem Żołnierza”.
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dotrzeć do wielu mieszkańców Wielkiej Brytanii, którzy z życzliwością popiera-
li akcję charytatywną Food for Poland. Polska w ówczesnym czasie zaczęła bu-
dzić szerokie zainteresowanie w świecie nie tylko przez swoją sytuację społecz-
no-polityczną, ale także dzięki Karolowi Wojtyle – papieżowi Janowi Pawłowi 
II z kraju komunistycznego, w którym system skutecznie walczył z Kościołem 
katolickim. Do zwiększenia popularności przyczynił się też Lech Wałęsa, który 
jako przywódca wolnościowego ruchu solidarnościowego, występujący prze-
ciwko poczynaniom władz, stawał się coraz bardziej znany.

Wspomniany wcześniej pierwszy transport FPF trafił do Warszawy do sióstr 
nazaretanek. Złożyły się na niego m.in. szynka w puszkach, cukier, czekolada 
w proszku, witaminy oraz odżywki dla niemowląt.

Wkrótce nawiązano współpracę z katowickim biskupem Czesławem Domi-
nem, ówczesnym przewodniczącym Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski. 
Dzięki tej znajomości działalność Food for Poland Fund skupiała się wyłącznie 
na wysyłaniu paczek żywnościowych. Nigdy bowiem nie próbowano przewozić 
do Polski prasy czy ulotek. Nie adresowano paczek do indywidualnych odbior-
ców. Zatem jedzenie było priorytetem, głównie z tego względu, iż prawo brytyj-
skie zabraniało fundacjom charytatywnym wszelkiego angażowania się w dzia-
łalność polityczną. FPF starał się nigdy nie złamać tej zasady28.

Od początków 1981 roku działania zrzeszenia nabierały tempa i wzbudza-
ły coraz większe zainteresowanie mediów, zwłaszcza stacji telewizyjnych BBC 
oraz ITV, a także wspomnianej wyżej prasy.

Transporty z  żywnością nieprzerwanie płynęły do ojczyzny zarówno dro-
gą lądową, powietrzną, jak i morską. Niezbędna w tym względzie okazała się 
pomoc firm przewozowych, tj. Eagle Transport, Pro-Motor International Ltd., 
a także jednorazowo Polskich Linii Oceanicznych, dzięki którym przewieziono 
z Singapuru do Polski ładunek ponad 49 ton mleka w proszku, pierwotnie prze-
znaczonego dla krajów Trzeciego Świata, którego rozprowadzeniem na terenie 
kraju zajęła się Komisja Charytatywna Episkopatu Polski29.

Dary wysyłano w  każdym miesiącu, pracując intensywnie i  pozyskując 
sponsorów. W 1982 roku wysłano do Polski 67 transportów z żywnością. Nato-
miast w styczniu 1983 zorganizowano aż siedem dostaw, które trafiły m.in. do 
Szczecina, Koszalina, Gniezna, Warszawy i Gorzowa Wielkopolskiego, a zawie-
rały przeciętnie po 9 ton żywności, oraz do Lublina i Krakowa, gdzie dostarczo-

28 J. Kowalska, Food for Poland Fund…, s. 22.
29 Tamże, s. 67–68; por. IPMS, kol. 662/15.
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no po 18 ton potrzebnych produktów spożywczych. W lutym 1983 roku Food 
for Poland Fund zorganizowała sześć przewozów proszku do prania dla Płocka, 
Włocławka, Radomia, Olsztyna, Siedlec i Przemyśla oraz trzy dostawy żywno-
ści dla Katowic, Częstochowy i Łomży. W kwietniu skupiono się na organiza-
cji pomocy medycznej dla Kliniki Chirurgii Dziecięcej Państwowego Szpitala 
Klinicznego nr 4 Akademii Medycznej w Warszawie oraz pomocy dla Radomia 
i Białegostoku, natomiast w maju sześć wysyłek odjechało do Koszalina. Cztery 
z nich zawierały jedzenie, pozostałe mydło. Wartość szacunkowa tych przewo-
zów wyniosła ponad 63 000 funtów30.

Ostatni transport w 1983 roku zawierający bar (pierwiastek chemiczny uży-
wany w prześwietleniach rentgenowskich układu trawiennego) dotarł do War-
szawy w połowie grudnia.

Rok 1984 w pewien sposób kończył intensywną działalność fundacji. Tybu-
lewiczowie ze względów osobistych powoli wycofywali się z ożywionej działal-
ności, niemniej jednak do końca roku wysyłano każdego miesiąca po kilka do-
staw jedzenia do Polski. Jeszcze w pierwszej dekadzie 1985 roku we współpracy 
z Medical Aid for Poland Fund, wysłano do Lublina duży zapas mąki bezglute-
nowej. Ostatni zapis dotyczący żywności pochodzi z czerwca 1985 roku i zanu-
merowano go jako transport 176, zawierający 1261 kilogramów odżywek bez-
glutenowych31.

Osiągnięcia, jakich przez te kilka lat dokonała fundacja, nie byłyby możli-
we bez wsparcia osób indywidualnych, firm oraz innych organizacji o profilu 
charytatywnym. Fundusze na zakup żywności pochodziły przede wszystkim od 
Kongresu Polonii Amerykańskiej, Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz 
od Polaków i Brytyjczyków zamieszkałych w Zjednoczonym Królestwie32.

Po 1986 roku zaczął następować stopniowy spadek zainteresowania sprawa-
mi Polski. Również Food for Poland Fund nie prowadziła już tak intensywnej 
działalności. Było to związane ze spadkiem wpływów finansowych organizacji, 
co łączyło się z głosami pojawiającymi się w prasie i dotyczącymi sensu jej dal-
szej działalności. Jedynie w pierwszej połowie 1986 roku, kiedy katastrofa nu-
klearna w Czarnobylu skaziła ogromne połacie Europy, pojawiła się nagła po-
trzeba pomocy żywnościowej dla Polski. Gwałtownie wzrosło zapotrzebowanie 
zwłaszcza na mleko. Food for Poland Fund jeszcze raz zwróciła się o wsparcie 

30 Tamże, s. 68–74.
31 IPMS, kol. 662/16, Transport 176.
32 K. Asipowicz, Społeczna pomoc materialna…, s. 41–42.
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do brytyjskiej Izby Lordów, dzięki czemu wraz z innymi państwami Europy 
12 maja udało się przesłać 340-tonowy ładunek mleka w proszku.

Ostatnia wizyta Albina Tybulewicza w Stanach Zjednoczonych w czerwcu 
1986 roku symbolicznie zamknęła okres działalności fundacji. Food for Poland 
Fund została wyrejestrowana z Charity Commission 1 lipca 1993 roku. Jej kon-
ta bankowe zamknięto już w 1990 roku, a pozostałą na nich sumę przekazano 
na potrzeby zaprzyjaźnionego zrzeszenia, który niósł Polsce pomoc medyczną 
– Medical Aid for Poland Fund.

Zanim Medical Aid for Poland Fund (MAPF) powstała jako organizacja  
 charytatywna, kilka osób, z dr Bożeną Laskiewicz na czele, zaczęło sprowa-

dzać dary dla polskich rodzin, proszących w listach o wsparcie w wyżywieniu 
i odzieży. Pod koniec października 1981 roku harcerkom z Londynu udało się 
wysłać kontener z najpotrzebniejszymi rzeczami dla biednych w Polsce.

W międzyczasie do Londynu poprzez Kongres Polonii Amerykańskiej do-
tarł list Lecha Wałęsy z prośbą o utworzenie Banku Leków na Ratunek. Po 
wstępnych debatach na początku grudnia 1981 roku powołano Fundusz Po-
mocy Medycznej dla Polski. Po kilku ogłoszeniach w mediach do Funduszu za-
częły napływać pierwsze dary. W styczniu 1982 roku pierwsze trzy 30-tonowe 
transporty ze sprzętem medycznym wyruszyły do Polski.

Rejestracja odbyła się w Charity Commission 10 marca 1982 roku, a funda-
cji nadano numer 28446133. Zakładano, że zrzeszenie przetrwa najwyżej dwa 
lub trzy lata, gdyż w  założeniu miało charakter doraźny. Tymczasem MAPF 
działa nieustannie po dziś i jest najprężniejszą organizacją charytatywną zało-
żoną przed Polaków w Londynie w początkach lat 80. Jej działalność określa się 
dziś mianem „legendarnej”.

Dary były przekazywane do diecezjalnych oddziałów Komisji Charytatywnej 
Episkopatu Polski, skąd trafiały do szpitali, domów opieki oraz najuboższych. 
Przesyłano zwłaszcza lekarstwa i sprzęt medyczny przekazywany fundacji przez 
ulegające likwidacji oddziały szpitali brytyjskich. Starano się wypełniać podsta-
wowe braki. W polskich szpitalach brakowało wówczas zarówno środków opa-
trunkowych, igieł jednorazowych, jak i proszku do prania. Potrzeby były tak 
ogromne, iż na zaspokojenie ich nie wystarczały działania jednej londyńskiej 
fundacji, która koncentrowała się głównie na tego rodzaju pomocy.

33 Tamże, s. 42–44; strona internetowa: Mapf.org.uk/organisation.html, dostęp 23 IV 
2019; B. Laskiewicz, Medical Aid for Poland Fund 1981–2009, strona internetowa: 
Mapf.org.uk/Laskiewicz_MAPF_2009.pdf, dostęp 23 IV 2019.
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Do końca 1999 roku MAPF zorganizował ponad 330 transportów. Tylko te 
wysłane w latach 1981–1990 szacuje się na sumę ok. 18 milionów funtów. Za-
wierały głównie cały wachlarz artykułów niezbędnych w leczeniu i utrzymaniu 
pacjentów w szpitalach, na przykład: antybiotyki oraz inne leki, sprzęt szpitalny 
i medyczny, igły i strzykawki jednorazowego użytku, sprzęt do transfuzji krwi, 
środki opatrunkowe i dezynfekcyjne, sprzęt dentystyczny, a także bezglutenowe 
odżywki oraz czasopisma medyczne34. Popularne stało się również sprowadza-
nie i leczenie chorych z Polski na koszt fundacji. Na przestrzeni pierwszych 10 
lat intensywnej pracy MAPF wysłał do kraju następującą pomoc:
– 1981 r. – lekarstwa i sprzęt medyczny o wartości 50 000 funtów;
– 1982 r. – 27 transportów o ogólnej wartości ponad miliona funtów, 80 000 po-

chodziło z subwencji Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej;
– 1983 r. – 30 transportów o ogólnej wartości ponad 4,5 miliona funtów, z czego 

ponad 560 000 pochodziło z subwencji EWG;
– 1984 r. – 36 transportów o ogólnej wartości 1,5 miliona funtów;
– 1985 r. – 24 transporty o ogólnej wartości miliona funtów;
– 1986 r. – 30 transportów o ogólnej wartości (wraz z subwencją EWG) 1,5 mi-

liona funtów;
– 1987 r. – 21 transportów o ogólnej wartości 1,1 miliona funtów;
– 1988 r. – 27 transportów o ogólnej wartości 1,6 miliona funtów;
– 1989 r. – 34 transporty o ogólnej wartości 1,9 miliona funtów;
– 1990 r. – wartość transportów wyniosła ponad 3,8 miliona funtów35.

MAPF w celu pozyskania funduszy, jak większość innych fundacji, organi-
zował imprezy charytatywne, apele radiowe i telewizyjne, bale, koncerty i licy-
tacje. Od 1997 roku organizacja prowadzi w londyńskiej dzielnicy Ealing sklep, 
w którym sprzedaje używaną odzież, książki, zabawki oraz inne towary otrzy-
mywane od społeczności. Sklep każdego roku przynosi coraz większy dochód.

Obecnie Medical Aid for Poland Fund z powodzeniem w dalszym ciągu pro-
wadzi swą działalność. Wkrótce upłynie 38 lat od powołania go do życia. Istnie-
nie MAPF pokazuje, iż potrzeby medyczne w Polsce w dalszym ciągu są olbrzy-
mie i – mimo ogromnych zmian w państwie oraz ogólnego polepszenia sytuacji 
społecznej na przestrzeni kilkudziesięciu lat – większość pozostaje nadal nieza-
spokojona. Dzięki temu organizacja nadal spełnia swoją misję.

34 K. Asipowicz, Społeczna pomoc materialna…, s. 43.
35 Tamże, s. 42–43.
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Tabela 3. Zestawienie liczby transportów 
z pomocą humanitarną do Polski w latach 1982–1989 

organizacji Medical Aid for Poland Fund i Friends of Poland

Rok Medical Aid for Poland Fund Friends of Poland
1982 27 6
1983 30 5
1984 36 4
1985 24 5
1986 30 4
1987 21 2
1988 27 7
1989 34 7

Razem 229 40

Źródło: IPMS, kol. 680, na podstawie dokumentacji; K. Asipowicz, Społeczna pomoc mate-
rialna…, s. 42–43.

Powyższe zestawienie ukazuje liczbę transportów z pomocą charytatywną 
wysłaną w latach 1982–1989 przez dwie polskie fundacje z Londynu: Medical 
Aid for Poland Fund i Friends of Poland. Pomoc MAPF w tamtym czasie była 
prawie sześć razy większa od wsparcia udzielonego przez FOP. Towar, jaki prze-
syłał MAPF, to głównie sprzęt szpitalny i lekarstwa na potrzeby polskich placó-
wek medycznych. Działania mające na celu zbiórki darów były otwarte, orga-
nizacja swe akcje ogłaszała w mediach, nie obawiając się negatywnych reakcji 
ze strony rodaków. Friends of Poland w latach 80. skupiała się na pomaganiu 
działaczom solidarnościowym, zwłaszcza internowanym i więźniom politycz-
nym podczas stanu wojennego. Dlatego działania mające na celu zbiórki darów 
prowadzono bez rozgłosu. Media angielskie niekiedy ogłaszały zbiórki odzieży 
czy żywności, lecz FOP nigdy nie wyjawiał czytelnikom prawdziwych powo-
dów swych akcji.

MAPF współpracował z  Kongresem Polonii Amerykańskiej, który inten-
sywnie finansowo wspierał fundację w  jej działaniach. Leki i  sprzęt szpitalny 
udawało się gromadzić dzięki akcjom, zwłaszcza szeroko nagłaśnianym w me-
diach.

Pomoc MAPF dla Polski w późniejszych latach, tj. w drugiej dekadzie dzia-
łalności obydwu fundacji, jest już tylko o połowę większa. W latach 1990–1999 
MAPF wysłał do Polski 101 transportów, natomiast FOP tylko 65. Friends of 
Poland skupiała się na pozyskiwaniu zarówno sprzętu medycznego, jak i żyw-
ności oraz ubrań. Kiedy FOP po 1990 roku zaczął ogłaszać swoje działania 
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w prasie oraz tworzyć różne akcje na pozyskanie środków, zwiększyły się wpły-
wy organizacji – a to pozwoliło na poszerzenie zasięgu pomocy.

zakOńczenie

Aby ocenić, czy pomoc charytatywna fundacji spełniała swoją misję, należy  
  zapoznać się z potrzebami danego kraju. Ale czy jest możliwe zmierzenie 

potrzeb w skali globalnej?
Jak pisze Zygmunt Zieliński: Rozmiar ilościowy otrzymanych i rozdanych da-

rów jest nie do uchwycenia36. Dlatego też ogromne znaczenie ma spojrzenie na 
organizację pomocy społecznej z innego punktu widzenia, dotarcie bezpośred-
nio do instytucji charytatywnych lub charytatywno-społecznych, a także pró-
ba zmierzenia jej za pomocą ilości przekazanych darów rzeczowych i material-
nych. Przyjmując, iż nie zawsze wsparcie dociera bezpośrednio do adresata, 
w ogólnym rozrachunku będzie to znikomy procent. W głównej mierze pomoc 
charytatywna zawsze dochodziła do potrzebujących, o czym świadczy fakt, iż 
do wielu fundacji napływały listy nie tylko od polskich parafii, szpitali czy insty-
tucji społecznych, ale przede wszystkim od osób prywatnych, bardzo charak-
terystyczne zwłaszcza dla Polaków zza wschodniej granicy listy z podziękowa-
niami za dostarczone wsparcie. Czasem była to para butów zimowych, czasem 
wózek inwalidzki czy zapas potrzebnych środków medycznych.

W dzisiejszych czasach wciąż rodzą się nowe organizacje mające na celu po-
moc Polsce bądź promocję jej w świecie. Świadczy to o tym, iż taka działalność 
jest potrzebna i o jej sukcesach nie należy zapominać.
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internatiOnal SOcial activity 
Of pOliSH emigratiOn in great Britain 

in tHe SecOnd Half Of tHe 20tH century
Summary

The purpose of this article is to present the social activity of the Polish diaspora in Great 
Britain in the second half of the 20th century where after the end of World War II, 

thousands of Poles had settled. For many of them social and charity work became a mis-
sion.

The article presents most of the organizations established just after the end of the warfare 
and widely discusses charitable foundations that have been in operation since the 1980s, of-
fering their help to those who fell victims of the political and economic system in Poland 
and beyond its eastern border. Material and moral help provided by Polish emigration in 
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the United Kingdom was much needed by Poles in Poland and by Poles still living in the 
countries of the former Soviet Union.

Keywords: Polish emigration, Great Britain, social activity
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Olimpijczycy 
w SłużBie niepOdległOści

Pod koniec 2019 roku będziemy obchodzić setną rocznicę utworzenia Pol-
skiego Komitetu Olimpijskiego, dzięki któremu mogliśmy święcić trium-

fy naszych sportowców na nowożytnych olimpiadach. Można te wydarzenie 
uznać za kontynuację obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości. 
Obydwie uroczystości łączy ze sobą nierozerwalna więź ze względu na fakt, że 
nie byłoby wolnej Polski bez sportu i sportu bez wolnej Polski.

Niepodległościowe rodowody sportowców można dostrzec w Legionach 
Polskich w latach wielkiej wojny (1914–1918). W formacjach wojskowych, 
których udział w czynie niepodległościowym podczas I wojny światowej zo-
stał trwale zakorzeniony w świadomości licznych pokoleń Polaków, znaleźli 
się również sportowcy – przyszli olimpijczycy. Wśród ponad 300 zawodników, 
którzy wzięli udział w  letnich i  zimowych Igrzyskach Olimpijskich, 20 osób 
miało przeszłość legionową. Wśród nich znaleźli się m.in.: Henryk Dobrzański, 
Adam Papée, Leszek Lubicz-Nycz. Wszyscy z nich zapisali piękną kartę męstwa 
i odwagi w działaniach bojowych. Zanim jednak trafili na areny olimpijskie, ja-
ko żołnierze Józefa Piłsudskiego brali udział w walkach o niepodległość pań-
stwa polskiego.

Odzyskanie niepodległości przez Polskę było nie tylko szansą, ale i wyzwa-
niem. Odbudować, a  raczej tworzyć od nowa trzeba było wszystkie dziedzi-
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ny życia codziennego: gospodarkę, siły zbrojne, kulturę oraz naukę. Pojawił się 
także nowy aspekt – sport. Ta nowa dla Polaków dziedzina zaczęła szybko do-
starczać wzruszeń i dumy w tworzonym na nowo kraju.

Duże znaczenie w dziejach sportu polskiego miało zaproszenie Polski jako 
kraju suwerennego do udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Antwerpii w 1920 
roku. Belgowie wysłali je w marcu 1919 roku, mimo że w Międzynarodowym 
Komitecie Olimpijskim nie zasiadał jeszcze żaden Polak, a nawet nie istniał na-
rodowy komitet olimpijski.

Polacy zamierzali skorzystać z zaproszenia i rozpoczęli stosowne przygoto-
wania. Z inicjatywy władz państwowych i pasjonatów sportu, 12 października 
1919 roku w hotelu „Francuskim” w Krakowie zorganizowano spotkanie dzia-
łaczy sportowych Krakowa, Lwowa i Warszawy. Utworzono wówczas Komitet 
Udziału Polski w Igrzyskach Olimpijskich. Jego najważniejszym zadaniem by-
ło zorganizowanie związków sportowych oraz przygotowanie reprezentacji do 
udziału w Igrzyskach.

1 grudnia 1919 roku na posiedzeniu Komitetu w Warszawie uchwalono sta-
tut, wybrano władze i  zmieniono nazwę na Polski Komitet Igrzysk Olimpij-
skich. Prezesem został Stefan Lubomirski, a  patronem honorowym marsza-
łek Józef Piłsudski1. Komendant zwrócił się do działaczy sportowych z apelem, 
aby włączyli się do pracy nad podniesieniem poziomu wychowania fizycznego 
w wojsku. Wyraził tę ideę słowami:

Drogę do wolności wyrąbać możemy tylko sami. Pomoże nam w tym hart du-
cha i siła ramion. Potrzebna jest nam armia, przede wszystkim armia i żołnierz 
zahartowany, silny duchem i ciałem2.

Niestety, szybko okazało się, że wszystkie wysiłki na rzecz przygotowania do 
Igrzysk Olimpijskich musiały ustąpić najpilniejszej potrzebie – obronie świeżo 
odzyskanej niepodległości, zagrożonej bolszewicką ofensywą. Aż 90% zawod-
ników, którzy mieli stanowić kadrę na Igrzyska w Antwerpii, było aktywnymi 
żołnierzami. Choć decyzją marszałka Piłsudskiego sportowców zwolniono ze 
służby w związku z koniecznością odbywania treningów, w odczuciu społecz-
nym miejsce młodych sportowców było nie na stadionie, lecz na froncie.

W sierpniu 1920 roku Polacy odnieśli najważniejsze zwycięstwo w wojnie 
z  bolszewikami – obronili niepodległość. Historyk sportu profesor Ryszard 

1 A. Pasko, ZnajZnak – Sport: Historia sportu polskiego 1918–1945, w: ZnajZnak Sport, 
red. M. Jagielska, Warszawa, 2015, s. 8–9.

2 Z. Chmielewski, Sportowcy w Powstaniu Warszawskim, Warszawa, 2017, s. 7.
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Wryk wyliczył, że w wojnie o kształtowanie granicy wschodniej walczyło po-
nad 70 przyszłych olimpijczyków, a 13 z nich za odwagę i męstwo na polach bi-
tewnych otrzymało order Virtuti Militari3.

Sport w II Rzeczypospolitej z każdym rokiem stawał się coraz popularniej-
szy. Był swoistym nośnikiem wartości patriotycznych i wychowawczych. Grupa 
sportowców, startująca na arenach olimpijskich, rozsławiała Polskę a na świe-
cie, była żywą reklamą, niezbędną dla nowo tworzonego kraju. Uroki sportu 
dostrzegały zarówno elity polityczne, kulturalne, wojskowe, jak i robotnicy oraz 
rzemieślnicy. Zawody sportowe gościły często nawet w  niewielkich miastach 
czy wsiach. Kultura fizyczna trafiała do wszystkich, niezależnie od poglądów 
politycznych, religijnych przekonań i pochodzenia narodowościowego.

Rozwój kraju został brutalnie zahamowany przez agresję III Rzeszy i Związ- 
 ku Sowieckiego na Polskę. We wrześniu 1939 roku polscy olimpijczycy, 

wypełniając swój obywatelski obowiązek, stanęli do walki zbrojnej z niemiec-
kim agresorem. Z danych biograficznych wynika, iż w różnych formacjach Woj-
ska Polskiego od pierwszych dni września 1939 roku walczyło 124 sportowców. 
Część z nich było zawodowymi oficerami, pozostałych zmobilizowano w ostat-
nich dniach sierpnia 1939 lub sami zgłosili się do walki.

Niestety, nie wszystkim udało się dotrzeć do jednostek. Przykładem są cho-
ciażby brązowi medaliści olimpijscy w wioślarstwie z Berlina 1936 roku – Ro-
ger Verey i Jerzy Ustupski, którzy próbowali przedostać się na wschodnie tereny 
Polski. Po dotarciu do Lwowa zostali zmuszeni do powrotu. Również najwy-
bitniejszy polski narciarz, Bronisław Czech, reprezentant kraju na olimpiadach 
w 1928, 1932 i 1936 roku, po nieudanej próbie dotarcia do jednostki macie-
rzystej zdecydował się na powrót do rodzinnego Zakopanego. Od połowy paź-
dziernika 1939 zaangażował się w działalność kurierską4.

Olimpijczycy znaleźli się również w strukturach cywilnych obrony państwa, 
np. lekkoatletka Maria Kwaśniewska we wrześniu 1939 roku pełniła funkcję sa-
nitariuszki w obronie Warszawy. Za ofiarną pracę odznaczono ją Krzyżem Wa-
lecznych.

Z całej grupy olimpijczyków, biorących udział w walkach we wrześniu 1939 
roku, ośmiu uhonorowano Orderem Virtuti Militari, a wielu pozostałych Krzy-
żem Walecznych.

3 R. Wryk, Olimpijczycy Drugiej Rzeczypospolitej, Poznań, 2015, s. 56.
4 Tenże, Sport i wojna. Losy polskich olimpijczyków w latach drugiej wojny światowej, 

Poznań, 2016, s. 65–66.
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Chwalebne miejsce w wojnie obronnej Polski zajmuje olimpijska grupa jeź-
dziecka, która święciła triumfy na olimpiadach w Paryżu w 1924, w Amsterda-
mie w 1928 i w Berlinie w 1936 roku. W trakcie trwania walk wrześniowych za-
wodnicy pełnili w Wojsku Polskim ważne funkcje dowódcze5.

Okres okupacji był trudnym czasem dla polskich sportowców. Niemcy zli-
kwidowali kluby sportowe, zawiesili rozgrywki i zakazali Polakom uczestnictwa 
w zawodach sportowych. W okupacyjnej rzeczywistości o zatrudnienie nie było 
łatwo, a sytuacja często wymagała szybkiego przekwalifikowania się i dostoso-
wania do trudnych warunków. Olimpijczycy zamienili stadiony, korty, lodowi-
ska i hale na inną arenę.

Pomimo przegranej wojny, naród podjął walkę z okupantem na drodze kon-
spiracji zbrojnej i  cywilnej. Tworzył się opór zbiorowy i  jednostkowy. Każdy 
brał udział – bez względu na wiek, religię i wykształcenie. Zanim doszło do zor-
ganizowania pełnej konspiracji w kraju pod auspicjami jednej organizacji, re-
prezentującej rząd polski na uchodźstwie, poszczególne grupy podjęły działa-
nia o charakterze oddolnym, autonomicznie.

Jednostkowym przykładem walki olimpijczyków z okupantem jest postawa 
majora Henryka Dobrzańskiego ps. „Hubal”, olimpijczyka z 1928 roku, który 
po zakończeniu walk wrześniowych nie złożył broni i na własną rękę podjął 
działania partyzanckie. Pod koniec 1939 utworzył wydzielony oddział Wojska 
Polskiego, który do końca kwietnia 1940 roku działał w rejonie Gór Świętokrzy-
skich.

Jesienią 1939 roku w konspirację zaangażował się Janusz Kusociński, złoty 
medalista olimpijski z 1932. Zatrudnił się w charakterze kelnera w gospodzie 
sportowej „Karczma pod Kogutem”, która była jednocześnie miejscem wymia-
ny prasy podziemnej i punktem kontaktowym. W grudniu 1939 roku Kuso-
cińskiego zaprzysiężono do Organizacji Wojskowej „Wilki”, w której kierował 
komórką wywiadu w komendzie okręgu warszawskiego. Za działalność dostał 
awans na porucznika, potem na kapitana. Został aresztowany i przez blisko trzy 
miesiące torturowano go, a następnie rozstrzelano 21 czerwca 1940 roku w ma-
sowej egzekucji w Palmirach. Wraz z nim straciło życie dwóch innych olimpij-
czyków: kolarz Tadeusz Stankiewicz i lekkoatleta Feliks Żuber6.

Pod koniec 1939 roku do konspiracji przystąpił kolejny olimpijczyk z 1924 
– wioślarz Henryk Fronczak. Początkowo związał się z organizacją wywiadow-

5 Z. Chmielewski, Sportowcy w Powstaniu…, s. 15.
6 R. Wryk, Olimpijczycy Drugiej Rzeczypospolitej…, s. 103–104.
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czą „Muszkieterowie”, a w latach późniejszych pod pseudonimami „Papa”, „Va-
ter” i „Wujo” działał w kontrwywiadzie Komendy Głównej Armii Krajowej (KG 
AK). Reprezentant kraju – przystępując w 1939 roku do pracy konspiracyjnej 
– posiadał ogromne doświadczenie w działalności niepodległościowej z okresu 
I wojny światowej i udziału w wojnie polsko-bolszewickiej.

Jeszcze w  trakcie ostatnich walk we wrześniu 1939 roku powstała organi-
zacja podziemna o charakterze krajowym – Służba Zwycięstwu Polski (SZP). 
13 listopada 1939 roku przekształcono ją w Związek Walki Zbrojnej (ZWZ), 
a 14 lutego 1942 w Armię Krajową (AK). Na podstawie materiałów archiwal-
nych ustalono, iż 36 sportowców biorących udział w Igrzyskach Olimpijskich 
było w szeregach Polskiego Państwa Podziemnego. Wielu z nich piastowało wy-
sokie stanowiska kierownicze. Dla przykładu można wspomnieć o Władysła-
wie Karasiu, brązowym medaliście w strzelectwie z 1936 roku, który od lutego 
1940 roku kierował dywersją w sztabie obszaru Kraków-Śląsk ZWZ, a następ-
nie brał odpowiedzialność za Związek Odwetu (ZO). W  późniejszych latach 
pełnił funkcję kierownika referatu „Reich” w Związku Odwetu KG AK.

Kolejnym przykładem jest jeździec, olimpijczyk z 1924 roku, Kazimierz Su-
ski de Rostwo, który w kwietniu 1943 roku sprawował funkcję terenowego in-
spektora Podokręgu Wschodniego Obszaru Warszawskiego AK. Podczas trwa-
nia akcji „Burza” był zaangażowany w  działania partyzanckie w  lasach przy 
szosie Wyszków-Łochów. Jego kolegę z drużyny olimpijskiej z 1924, później-
szego szefa drużyny na zawody w Berlinie roku 1936, gen. Tadeusza Komorow-
skiego ps. „Bór” powołano na komendanta obszaru Kraków-Śląsk ZWZ, a po-
tem na zastępcę komendanta głównego ZWZ. Po aresztowaniu przez Niemców 
gen. Stefana Roweckiego ps. „Grot”, od 17 lipca 1943 roku do października 1944 
roku sprawował funkcję dowódcy Armii Krajowej7.

Innym przykładem działalności sportowców w strukturach SZP-ZWZ-AK 
jest aktywność Ottona Gordziałkowskiego i  Jerzego Ustupskiego, wioślarzy, 
olimpijczyków z 1936 roku. Pierwszy z nich pracował w VI Oddziale Prasowym 
Biura Informacji i Propagandy KG AK w grupie nasłuchu radiowego, a drugi 
pełnił funkcję radiotelegrafisty.

W okupowanym kraju oprócz konspiracji czysto wojskowej rozwijał się rów-
nież opór cywilny, który przybierał różne postacie: od konspiracji politycznej, 
poprzez tajną oświatę i kulturę, podziemne życie naukowe – po mały sabotaż 
i społeczną pomoc najbardziej potrzebującym.

7 Tenże, Sport i wojna…, s. 89.
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W tzw. kompletach uczestniczyła olimpijka z 1936 roku Wisława Noskie-
wicz-Karczmarczyk oraz żeglarz, olimpijczyk z 1928 roku Adam Wolff, który 
w okresie okupacji w Archiwum Głównym Akt Dawnych kontynuował swoje 
prace badawcze nad średniowiecznym Mazowszem. W kolportaż prasy pod-
ziemnej byli zaangażowani olimpijczycy z 1936 roku: gimnastyczka Urszula 
Stępińska, lekkoatleta Józef Noji i piłkarz Edward Madejski. W podziemnym 
życiu muzycznym Poznania uczestniczył Stanisław Kuryłłowicz – wioślarz, 
olimpijczyk z 1936. W pomoc żywnościową dla społeczności żydowskiej, osa-
dzonej w podkrakowskim obozie koncentracyjnym w Płaszowie angażował się 
koszykarz, olimpijczyk z 1936 roku, Paweł Stok8.

Najważniejszym wydarzeniem w działalności Polskiego Państwa Podziem-
nego był niewątpliwie wybuch – 1 sierpnia 1944 roku w Warszawie – powstania 
powszechnego, które w historiografii określane jest powstaniem warszawskim. 
Warszawiacy po pięciu latach ucisku przez okupanta – w okolicznościach nie-
korzystnych dla Wehrmachtu – chwycili za broń z nadzieją oswobodzenia sto-
licy.

Srebrny medalista olimpijski z 1936 roku w konkurencji drużynowej wszech-
stronnego konkursu konia wierzchowego, a od 1943 roku dowódca batalionu 
AK „Kiliński”, Henryk Leliwa-Roycewicz, wspominał wybuch powstania:

Niemcy przeczuwając, co ich czeka w Warszawie, rozpoczęli budować bunkry 
i zasieki z drutów, odsłaniając w ten sposób swoje obiekty, a wzmocnione patro-
le żandarmerii i  wojska przebiegały ulicami Warszawy. Odgłosy kanonady od 
wschodu słychać było coraz mocniej i coraz bliżej Warszawy. […] Ogólne pra-
gnienie wzięcia odwetu za popełnione zbrodnie niemieckie w Polsce wytworzyło 
tyle zapału bojowego we wszystkich warstwach społeczeństwa polskiego, że każdy 
mieszkaniec Warszawy czekał tylko odpowiedniej chwili, żeby nie wypuścić bez-
karnie Niemców ze stolicy Polski. To ogólne pragnienie walki ze znienawidzonym 
wrogiem doprowadziło ostatecznie do wybuchu powstania9.

Inaczej natomiast moment wybuchu powstania wspomina medalistka olim-
pijska z Berlina roku 1936, Maria Kwaśniewska:

Kiedy 1 sierpnia została ogłoszona godzina W, wszyscy poszliśmy do powstania. 
Nie wyobrażaliśmy sobie, że w momencie, kiedy cała młodzież stolicy chwyciła za 
broń, możemy być bezczynni. Jak się później dowiedziałam, do Powstania poszli 

8 Tenże, Olimpijczycy Drugiej Rzeczypospolitej…, s. 104.
9 H. Leliwa-Roycewicz, Batalion A. K. „Kiliński” w Powstaniu Warszawskim, Londyn, 

1979, s. 19.
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wszyscy moi koledzy z kadry olimpijskiej przebywający wówczas w mieście, w su-
mie około trzydziestu osób. A więc prawie pluton. Chyba żadna armia świata nie 
miała olimpijskiego plutonu10.

W powstaniu warszawskim uczestniczyło 28 olimpijczyków, w tym sześciu 
medalistów oraz dwóch laureatów olimpijskich konkursów sztuki. Byli wśród 
nich zarówno gen. Bór-Komorowski, dowódca AK, jak i  zwykli szeregowcy, 
wśród których można wyróżnić zapaśnika Henryka Szlązaka czy pływaka Kazi-
mierza Karpińskiego. Reprezentanci kraju podczas walki wyzwoleńczej piasto-
wali różne stanowiska. Pewne jest, że walczyli na wszystkich odcinkach i punk-
tach oporu powstańczej Warszawy. Każdy z  nich miał większy czy mniejszy 
udział w powstańczej epopei11.

Wcześniej wspomniany Leliwa-Roycewicz podczas zrywu narodowowy-
zwoleńczego jako major walczył na obszarze Śródmieścia. Dowodzony przez 
niego batalion „Kiliński” w pierwszych dniach powstania zajął plac Napoleona 
z gmachem słynnego Prudentialu i Pocztą Główną. Major ze swym batalionem 
wsławił się również zdobyciem PAST-y.

Z kolei lekkoatleta, olimpijczyk z 1936 roku, podporucznik Eugeniusz Lo-
kajski ps. „Brok”, był oficerem łącznikowym sztabu komendy obszaru Warsza-
wa AK. Jednocześnie miał uprawnienie do noszenia aparatu i dokumentowania 
walk stolicy. Na kilkuset fotografiach utrwalił najważniejsze wydarzenia po-
wstania, a  także codzienne życie mieszkańców Warszawy. Zginął w ostatnich 
dniach starć podczas bombardowania Śródmieścia. Po wojnie Jerzy Piórkowski 
wspominał Lokajskiego słowami:

Nikt ze współczesnych nie zdawał sobie sprawy, że ten spokojny, cichy eks-spor-
towiec w randze podporucznika będzie w przyszłości człowiekiem, który na dnie 
klęski, zza własnego grobu dokona tego, czego nie udało się powstańczym genera-
łom i wodzom, da dowód polskiej prawdzie tej wojny. […] Na tej wojennej olim-
piadzie walki o  prawdę i  godność człowieka Eugeniusz Lokajski odniósł swoje 
zwycięstwo, którego nikt już nie jest w stanie mu wydrzeć12.

Według Ryszarda Wryka, z 28 olimpijczyków walczących w powstaniu war-
szawskim, pięciu poległo bezpośrednio w walce: jeździec Kazimierz Karpiński, 

10 Z. Chmielewski, Sportowcy w Powstaniu…, s. 41.
11 Tamże.
12 Muzeum Powstania Warszawskiego, Kolekcja zdjęć Eugeniusza Lokajskiego, strona 

internetowa: 1944.pl/artykul/kolekcja-zdjec-eugeniusza-lokajskiego,132.html, dostęp 
18 I 2019.
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lekkoatleta Eugeniusz Lokajski, wioślarz Józef Szawara, zapaśnik Henryk Szlą-
zak i żeglarz Janusz Zalewski13.

Zgoła odmiennie potoczyły się losy olimpijczyków, którzy brali udział  
 w  ogólnonarodowej akcji „Burza”, prowadzonej głównie na terenach 

wschodnich II Rzeczypospolitej. Żołnierze Armii Krajowej wspierali działania 
Armii Czerwonej, prowadząc dywersję na tyłach cofającej się armii niemieckiej. 
Czterech z nich zostało aresztowanych przez NKWD i zesłanych do sowieckich 
łagrów. W lipcu 1944 roku na Wileńszczyźnie aresztowano olimpijczyka z 1924 
roku Eugeniusza Waszkiewicza i olimpijczyka z 1928 Franciszka Koprowskie-
go. Pierwszy z  nich sowieckie obozy pracy opuścił jesienią 1947 roku, drugi 
natomiast w  1948 roku. W  lipcu 1944, tuż po wkroczeniu wojsk sowieckich 
do Polski, reprezentant kraju na olimpiadę w Berlinie 1936 roku Jan Mickunas 
ujawnił się jako oficer konspiracji. Po kilkunastu dniach aresztowano go i osa-
dzono w obozie NKWD na Majdanku w Lublinie, a następnie w Riazaniu nad 
Oką. Po ucieczce z niewoli wrócił do Polski i pod przybranym nazwiskiem pra-
cował przy wycince lasu. Po ogłoszeniu przez Sowietów amnestii dla żołnierzy 
AK ujawnił się.

Inny los spotkał kolarza, olimpijczyka z 1928 roku Stanisława Kłosowicza, 
którego w lutym 1945 roku aresztowało NKWD i osadziło w łagrze na Uralu. 
Do kraju powrócił w 1947 roku. Przez kolejne lata szykowano go i odmawiano 
mu podjęcia pracy zarobkowej14.

Po zakończeniu działań wojennych – olimpijczyków – za działalność kon-
spiracyjną w Polskim Państwie Podziemnym czekały represje i  inwigilacja ze 
strony władz komunistycznych. Wśród nich znaleźli się między innymi: Hen-
ryk Leliwa-Roycewicz, Kazimierz Suski de Rostwo, Stanisław Kłosowicz, Jan 
Mickunas, Leon Jensz, Stanisław Sośnicki, Kazimierz Szempliński, Marian Su-
ski i Franciszek Koprowski.

Stosowano różne metody represji wobec reprezentantów kraju. Brak zatrud-
niania bądź odwoływanie ich z  zajmowanych stanowisk były wręcz nagmin-
ne. Henrykowi Reymanowi, który w latach 1945–1947 pełnił funkcję kapitana 
związkowego Polskiego Związku Piłki Nożnej, regularnie odmawiano wydania 
paszportu na zagraniczne mecze polskiej reprezentacji. Do 1956 roku zakaza-
no mu również prowadzenia działalności w ruchu sportowym. Trzykrotnego 

13 R. Wryk, Sport i wojna…, s. 97.
14 Tenże, Olimpijczycy Drugiej Rzeczypospolitej…, s. 111.
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olimpijczyka, szermierza Władysława Dobrowolskiego, w 1948 roku powołano 
do reprezentacji olimpijskiej na Igrzyska w Londynie, jednak na skutek działań 
Służby Bezpieczeństwa odwołano go15.

Należy również wspomnieć o olimpijczykach, których osadzono w więzie-
niach UB w wyniku fałszywych oskarżeń, w pokazowych procesach. Taki los 
spotkał na przykład żeglarza, olimpijczyka z 1936 roku, Leona Jensza, którego 
w 1948 oskarżono o szpiegostwo i osadzono w więzieniu. Zwolniono go pod 
koniec 1949 roku.

Jednego z bohaterów powstania warszawskiego, Leliwę-Roycewicza, na po-
czątku 1949 roku oskarżono na podstawie fałszywych dowodów, stwierdzają-
cych, że działał na rzecz zmiany ustroju państwa. Skazano go na sześć lat więzie-
nia i cztery lata pozbawienia praw publicznych oraz przepadek całego mienia. 
W 1957 roku wyrokiem sądowym uniewinniono go i zrehabilitowano16.

Poniższe przykłady pokazują tylko losy tych, którzy pozostali w kraju i bez-
pośrednio zaangażowali się w  działalność narodowowyzwoleńczą w  ramach 
Polskiego Państwa Podziemnego. Należy również pamiętać o tych, którzy wal-
czyli na innych frontach, o wcielonych bezpośrednio do armii niemieckiej ze 
względu na miejsce zamieszkania i poległych na polach bitwy. Nie można zapo-
mnieć tych, którzy stracili swoje życie w masowych egzekucjach w lesie katyń-
skim, w obozach koncentracyjnych bądź w procesie stopniowego likwidowania 
polskiej elity politycznej i społecznej.

Inni należeli z kolei do głównych animatorów życia sportowego w niemiec-
kich obozach jenieckich. W roku 1940 i 1944, przypadających na lata olimpij-
skie, odbyły się sportowe igrzyska obozowe, co było zjawiskiem niespotyka-
nym, bezprecedensowym w historii międzynarodowego ruchu olimpijskiego.

Ta niewielka grupa sportowców, której było dane reprezentować II Rzecz-
pospolitą na poszczególnych olimpiadach letnich i zimowych, została wy-

chowana w duchu idei wolności i niepodległości. Wykazywali ogromną odwagę 
i niezłomną postawę nawet w obliczu śmierci. Prawie we wszystkich znanych 
przypadkach odmawiali współpracy z okupantem – współpracy, która dałaby 
im wolność.

W ten sposób mieliśmy w swojej historii tylu sportowców patriotów, dla któ-
rych II wojna światowa stała się nie tylko końcem kariery sportowej, ale i kre-
sem życia.

15 Tamże, s. 112.
16 Z. Chmielewski, Sportowcy w Powstaniu…, s. 99.
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Po zakończeniu działań wojennych olimpijczycy – gdziekolwiek żyli – kiero-
wali się zasadami, które w latach międzywojennych wynieśli z aren sportowych. 
Z pełnym oddaniem służyli ojczyźnie, krajom osiedlenia i skupiskom polonij-
nym.
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OlympianS in a Service Of independence
Summary

The aim of this study is to present the fate of Polish Olympians representing their coun-
try during the Olympic Games as well as their huge contribution and efforts for the res-

toration of Polish independence.
First of all, the article discusses the direct participation of the future squad members in 

a struggle for boundaries of a second Polish republic in years 1914–1921 as well as their 
contribution in a movement against German invaders in years 1939–1945.

The goal of this paper is also to present the fates of some pre-war sport ambassadors after 
Poland’s regaining independence with the help of Soviets.

Described here is the Soviet attitude towards the athletes involved in Polish Underground 
Movement who were recognized by the communistic government as potentially dangerous.

The fate of this small group of Olympians is similar to the fate of millions of Poles during 
the wartime. It was a common feature for almost all of them to be a part of Polish-German 
War in 1939, the Warsaw Uprising; they were sent to concentration or war camps, and took 
part in liberating the country in the last phase of the war.
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During the war many of them shown bravery and sacrifice for which they were awarded 
combat distinctions.

The memory of Polish heroes and their contribution for the country is still rooted in the 
nation. They gave happiness for the citizens on sport arenas but at the same time, when the 
freedom was threatened, they fulfilled their civil duty.

Keywords: Polish Olympians, independence, Second World War
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grażyna czubińska
Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Londyn

punO – niepOdległa uczelnia pOlSka 
pOza pOlSką

Tradycyjna historia Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie została już wie-
lokrotnie opisana i opublikowana1, niemniej warto nawiązać do jej insty-

tucjonalnych korzeni. W referatach wygłoszonych 13 października 2018 roku 
na konferencji PUNO pod tytułem „100 lat niepodległej nauki polskiej na emi-
gracji w Wielkiej Brytanii” głównym wątkiem była polska nauka, ale znalazło 
się też miejsce dla krótkiej prezentacji rodzimej uczelni poza krajem, wolnej od 
sztywnych ram instytucjonalnych.

Oto kilka historycznych faktów o jej początkach:
Gdy we wrześniu 1939 roku z  zagrożonej militarną klęską i  utratą pań-

stwowości Polski ewakuował się rząd II RP i tysiące polskich żołnierzy, w tłu-
mach uchodźców znaleźli się profesorowie, docenci, a  także uczniowie wielu 
rodzimych uniwersytetów. Już miesiąc później narodziła się idea uformowa-

1 T. Sulimirski, Uniwersytet Polski za Granicą w Paryżu, „Nauka Polska na Obczyźnie”, 
Londyn, 1955, z. 1, s. 14–18; J. Pyłat, PUNO – Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Puł-
tusk – Londyn, 2010; Filozofia na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie, red. M. Płot-
ka, J. Pyłat, A. Andrzejuk, Warszawa – Londyn, 2014; W. Falkowski, Kilka uwag o hi-
storii i planach Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie, strona internetowa: Kptnno.
krakow.pl/images/II_Kongres/WF.pdf, dostęp 31 XII 2018; biuletyny jubileuszowe 
PUNO – 70- i 75-lecie.
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nia uczelni poza granicami kraju, która nie tylko będzie kontynuować rozwo-
ju niepodległej nauki polskiej – stworzy też szansę na edukację młodym lu-
dziom, którym najeźdźcy uniemożliwili kontynuację lub rozpoczęcie studiów 
w ojczyźnie. W dwudziestoleciu międzywojennym w ciągu dwóch dekad odro-
dziły się zniszczone przez zaborców uniwersytety. Działała kadra akademicka 
całkowicie oddana nauce i polskiemu szkolnictwu wyższemu2. Kadra ta, pozba-
wiona swych uczelni, studentów, własnych domów i warsztatów pracy, w kilka 
tygodni po kapitulacji naszego kraju utworzyła w Paryżu Polski Uniwersytet za 
Granicą3. Głównym inicjatorem i pierwszym rektorem nowopowstałej placów-
ki był wybitny historyk, profesor Oskar Halecki4.

W październiku 1939 roku w  alianckim Paryżu, kiedy zaprzysiężono no-
wy rząd polski, jego prezydent Władysław Raczkiewicz i premier gen. Włady-
sław Sikorski wyrazili poparcie profesorskiej inicjatywy ustanowienia Polskiego 
Uniwersytetu za Granicą – uczelni nieobciążonej rygorystycznymi przepisami, 
która polegała na naukowych osiągnięciach i  dydaktycznych kompetencjach 
kadry akademickiej.

Z pomocą przyszedł też rząd francuski, elita intelektualna Francji oraz Bi-
blioteka Polska w Paryżu (Bibliothèque Polonaise de Paris). Założona w 1838 
roku jako fundacja Wielkiej Emigracji, miała za zadanie zbieranie ocalałych od 
grabieży książek, archiwów i pamiątek narodowych. Idea biblioteki narodziła 
się wśród Francuzów działających w Towarzystwie Cywilizacji (Société de Ci-
vilisation), które

wystosowało do wszystkich cywilizowanych narodów świata odezwę, potępia-
jącą spustoszenie bibliotek w Warszawie, Wilnie, Krzemieńcu i innych miastach 
polskich oraz wywiezienie zbiorów naukowych do Petersburga przez rząd cara 
Mikołaja I5.

2 Z. A. Judycki, Polski Uniwersytet na Obczyźnie. Słownik pracowników naukowych, 
Londyn, 2008.

3 R. Stobiecki, Klio na wygnaniu. Z  dziejów polskiej historiografii na uchodźstwie 
w Wielkiej Brytanii po 1945 r., Poznań, 2005, s. 47–49; T. Wyrwa, Założenie Uniwer-
sytetu Polskiego Zagranicą w  Paryżu w  1939 r., w: T. Wyrwa, Pokoleniowe rozstaje 
dróg, Lublin, 2007, s. 149–154.

4 D. Lipski, O. Halecki, Polski Uniwersytet za Granicą, w: Filozofia na Polskim Uniwer-
sytecie na Obczyźnie, red. M. Płotka, J. Pyłat, A. Andrzejuk, Warszawa – Londyn, 
2014, s. 55–62.

5 J. Pezda, Historia biblioteki polskiej w Paryżu w latach 1838–1893, Kraków, 2013.
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Towarzystwo Cywilizacji wzywało do utworzenia w Paryżu biblioteki i ośrod-
ka dokumentacji poświęconego Polsce. Na prośbę Towarzystwa odezwę napisał 
w języku francuskim Adam Mickiewicz:

Jednakowoż zniszczenie Rzeczypospolitej Polskiej, unicestwienie jej potęgi po-
litycznej nie zdoła zniszczyć potęgi moralnej Polski, dopóki Polacy zachowają 
swego ducha narodowego, ducha wolności […]. Naród polski zmartwychwstanie 
z poparciem i pomocą narodów wolnych, a rola Biblioteki będzie ogromna.

Słowa Mickiewicza spełniły się – Biblioteka Polska w Paryżu stała się jed-
nym z najważniejszych ośrodków polskiej dokumentacji i kultury poza krajem, 
a w 2013 roku UNESCO wpisało ją do Rejestru Pamięci Świata6.

W tragicznym roku 1939 Biblioteka otworzyła swe podwoje dla polskich 
akademików i nowej fali emigrantów. 1 grudnia odbyła się w budynku uroczy-
sta inauguracja Polskiego Uniwersytetu za Granicą z udziałem premiera gen. 
Władysława Sikorskiego oraz członków rządu polskiego i  francuskiego pod 
przewodnictwem rektora Uniwersytetu Paryskiego, Gustava Roussy, profesora 
nauk medycznych, wybitnego neurologa, twórcy i wieloletniego dyrektora fran-
cuskiego instytutu zwalczania raka7.

6 Strona internetowa: Bibliotheque-polonaise-paris-shlp.fr/medias/M%E9moiredumon-
de_pl_web.pdf, dostęp 20 IX 2018.

7 M. Sas-Skowroński, Polski Uniwersytet na Obczyźnie, w: Monograph Polish Faculty 
of Law Oxford 1944–1947 at the University of Oxford, red. J. Cywiński, T. Rojewski, 
W. Toporowski, Londyn, 1997, s. 82.

PUNO – NIEPODLEgŁA UCZELNIA POLSKA

1. Biblioteka Polska w Paryżu – pierwsza siedziba polskiego uniwersytetu poza krajem, tu-
taj toczyły się dyskusje nad kształtem nowej uczelni; fot. ze zbiorów Grażyny Czubińskiej
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Dydaktyczną działalność uczelni zapoczątkowały 20 stycznia 1940 roku trzy 
wykłady inauguracyjne. Jednym z  mówców był profesor Stanisław Stroński, 
wybitny romanista, kształcony na uniwersytetach we Lwowie, Wiedniu i Pary-
żu, profesor KUL-u w latach 1927–1939, polityk, wicepremier i minister infor-
macji i dokumentacji w rządzie gen. Sikorskiego w latach 1939–1943. Profesor 
PUNO (w latach 1951–1955) wykładał „O odwiecznych stosunkach polsko-
-francuskich”, natomiast historyk Marian Kukiel, docent UJ, generał dywizji, 
profesor PUNO w  latach 1953–1973 i  kierownik Katedry Historii Nowożyt-
nej, miał wykład „Napoleona dzień dzisiejszy”. Profesor Stanisław Kot, historyk 
i polityk, profesor UJ, minister rządu RP na emigracji, który w 1941 otrzymał 
doktorat Honorowy Oxford University, mówił „Co wniosła Polska do kultury 
powszechnej”8.

Tak rozpoczął swą działalność najmniejszy i jedyny – tak jak dzisiaj – uni-
wersytet wolnych Polaków poza krajem. Otworzono wtedy dwa wydziały: hu-
manistyczny i prawno-ekonomiczny.

8 Tamże, s. 83.
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2. Gen. Władysław Sikorski i Gustave Roussy, rektor Uniwersytetu Paryskiego, którzy wzię-
li w spotkaniu inaugurującym działalność polskiej uczelni we Francji 1 grudnia 1939 r.; 
fot. Wikipedia
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Działalność Polskiego Uniwersytetu za Granicą przerwano wiosną 1940 ro-
ku po upadku Francji. Po wygranej wojnie i przegranej batalii Polaków o od-
zyskanie niepodległej ojczyzny nauczanie kontynuowano w  innym kraju na 
innych warunkach. Kolejne dekrety Prezydenta RP z lat 40. wydawane w Lon-
dynie stworzyły podstawę prawną dla uczelni, która edyktem prezydenckim 
z 1952 roku otrzymała nazwę Polski Uniwersytet na Obczyźnie PUNO (ang. 
The Polish University Abroad)9.

PUNO otrzymało stałą siedzibę w budynku 9 Princes Gardens w dzielnicy 
South Kensington, z którego przeniosło się w 1976 do Polskiego Ośrodka Spo-
łeczno-Kulturalnego (POSK) w dzielnicy Hammersmith. W tym samym miej-
scu działały inne ważne instytucje i organizacje polskie, m.in. Biblioteka Pol-
ska, Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie, Stowarzyszenie Techników 
Polskich.

Podjęte po 1990 roku pertraktacje w sprawie włączenia PUNO w struktury 
polskiego szkolnictwa wyższego zakończono wydaniem w 1998 Ustawy o uzna-

9 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 grudnia 1952 roku, „Dziennik Ustaw 
Rzeczypospolitej Polskiej”, Londyn, 31 XII 1952, nr 4.
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3. Pierwsza stała siedziba PUNO w  budynku 
9 Princes Gardens w dzielnicy South Kensing-
ton w Londynie; fot. ze zbiorów Grażyny Czu-
bińskiej
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niu stopni naukowych, dyplomów i  tytułów zawodowych nadawanych przez 
Polski Uniwersytet na Obczyźnie10 przyznawanych w latach 1952–1990. Od te-
go czasu uczelnię emigracyjną pozostawiono własnemu losowi.

Czym jest Polski Uniwersytet na Obczyźnie? W opinii Polski Ludowej był  
 znienawidzonym, obrzucanym obelgami tworem reakcyjnej, przegranej 

Polski. W  oczach władz suwerennego już kraju jest niechcianym dzieckiem, 
właściwie wnukiem odziedziczonym po drugiej emigracji niepodległościowej. 
Mimo że działa poza granicami kraju dla dobra Polaków rozsianych po świe-
cie, którzy pragną się kształcić się w  języku polskim, zdobywać stopnie aka-
demickie i pozyskiwać kwalifikacje zawodowe11, musi domagać się uznania go 
za polski uniwersytet. PUNO mimo wielu trudności wytrwale służy edukacji 
w  języku ojczystym poprzez dydaktykę na wysokim poziomie akademickim, 
indywidualne i zbiorowe prace badawcze, konferencje, publikowanie prac na-
ukowych, a także promowanie naszej kultury oraz edukacji w kraju gospodarza 
i na świecie.

PUNO wchodzi w XXI wieku w nowy etap swojego rozwoju, ale misja uczel-
ni pozostaje niezmieniona:

Służenie Polakom wszystkich pokoleń, którzy przebywając poza granicami kra-
ju lub kraju przodków, pragną poszerzać swoją wiedzę, kontynuować studia aka-
demickie w języku polskim, utrzymać kontakt z polską nauką, kulturą – z pol-
skością12.

Obecne struktury uczelniane i oferty edukacyjne PUNO ogranicza bardzo 
skromna infrastruktura oraz niewielkie zasoby kadrowe i finansowe. Programy 
dydaktyczne i  badawcze uczelni są realizowane na Wydziale Nauk Humani-
stycznych i w trzech instytutach: Nauk Społecznych, Kultury Europejskiej oraz 
w Nauk Technicznych. W ich ramach działa 11 zakładów dydaktyczno-badaw-
czych, realizując m.in. różne sposoby kształcenia.

W świetle założeń edukacyjnych i misyjnych PUNO bardzo ważne są pro-
wadzone od 2012 roku studia podyplomowe dla osób posiadających stopień 

10 Ustawa z dnia 6 lutego 1998 r. o uznaniu stopni naukowych, dyplomów i tytułów za-
wodowych nadanych przez Polski Uniwersytet Na Obczyźnie, Dz.U., 1998, nr 37, 
poz. 203.

11 M. P. Garapich, Edukacyjne potrzeby poakcesyjnej emigracji polskiej do Londynu. Raport 
z badań, Polski Ośrodek Naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego w Londynie, 2013.

12 Broszura PUNO: Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Londyn, 2017, s. 2.
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licencjacki lub tytuł magistra: studia dla osób uczących języka i kultury pol-
skiej poza krajem (dotychczas pięć edycji po 350 godzin); roczny kurs psycho-
logii stosowanej (pięć edycji po 180 godzin); dwuletnia seksuologia społeczna 
(dwie edycje po 350 godzin); mediacja i negocjacja (trzy edycje po 150 godzin); 
coaching (dwie edycje po 150 godzin) oraz psychodietetyka. W ofercie znajdu-
ją się też studia interwencji kryzysowej, akademia trenera, psychologia biznesu 
w warunkach brexitu, zdrowia publicznego oraz zarządzanie opieką nad osoba-
mi starszymi. Ostatnio dołączyły kierunki produkcja filmowa oraz logopedia.

Wszystkie kursy podyplomowe prowadzone przez PUNO, w których uczest-
niczyło ponad 300 słuchaczy (każdy otrzymał świadectwo ukończenia studiów), 
mają za cel zarówno przekazywanie wiedzy akademickiej, jak i kształtowanie 
umiejętności umożliwiających pomyślną aktywność zawodową. Służą one do-
bru polskiej społeczności osiadłej na stałe lub czasowo na Wyspach Brytyjskich.

Seminaria doktoranckie na PUNO są prowadzone od 10 lat. Na dwóch mul-
tidyscyplinarnych seminariach z  zakresu nauk humanistycznych oraz spo-
łecznych pracuje 19 osób nad rozprawami doktorskimi. Przygotowujemy do 
przewodów doktorskich na polskich uczelniach krajowych, uczelniach brytyj-
skich i na PUNO. Planujemy także uruchomienie seminarium doktoranckiego 
w dziedzinie nauk technicznych.

PUNO – NIEPODLEgŁA UCZELNIA POLSKA

4. Prof. Halina Taborska prowadzi zajęcia 
seminarium doktoranckiego na PUNO, 
Londyn, 2012 r.; fot. ze zbiorów Grażyny 
Czubińskiej
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W 2013 roku powstał na PUNO ośrodek seminaryjny The Twentieth Cen-
tury Polish History Seminar, prowadzony w języku angielskim, z udziałem 
czołowych historyków brytyjskich, którzy zajmują się polską historią XX wie-
ku. Kierownikiem seminarium jest profesor historii PUNO Michael Fleming, 
a w zrealizowanym dotychczas cyklu 31 spotkań referaty wygłosili wybitni ba-
dacze, m.in. z Oxford University, London School of Economics, University Col-
lege London, University of Manchester, University of Warwick, University of 
Bristol, University of Warsaw, Collegium Civitas oraz PUNO. Seminarium sta-
nowi forum dyskusyjne dla naukowców z Wielkiej Brytanii i Polski, a jednocze-
śnie stwarza szansę na edukację dla badaczy młodego pokolenia (również dla 
doktorantów i magistrantów) do brania udziału w debacie akademickiej i po-
głębienia wiedzy o historii naszej ojczyzny.

Wydział Nauk Humanistycznych, Instytuty Kultury Europejskiej i Nauk 
Społecznych prowadzą szereg warsztatów i  seminariów, m.in. dla nauczycieli 
szkół sobotnich: „Pozytywna dyscyplina w klasie”, „Jak skutecznie motywować 
uczniów”. Zgodnie z propozycjami nauczycieli realizowane są tematy: ocenia-
nie kształtujące, metodyka nauczania dzieci dwujęzycznych, pedagogika za-
bawy i wykorzystywanie jej w klasie, dysleksja i praca z dziećmi ze specjalny-
mi potrzebami oraz zajęcia z  logopedii. Zakłady Instytutu Nauk Społecznych 
rozpoczęły realizację cyklu warsztatów otwartych poświęconych nabywaniu 
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5. Zajęcia studiów podyplomowych „Mediacje i negocjacje”, PUNO, Londyn, 2013 r.; fot. ze 
zbiorów Grażyny Czubińskiej
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umiejętności „miękkich” w życiu pod hasłem „Ja i moje relacje, które tworzę 
ze światem”. Zakład Współczesnej Kultury Literackiej i Artystycznej prowadzi 
pod kierownictwem profesor Ewy Lewandowskiej-Tarasiuk warsztaty literac-
kie, które spełniają rolę nie tylko edukacyjną, ale też integracyjną dla zróżnico-
wanych wiekowo i zawodowo środowisk polskich emigrantów oraz migrantów 
w Londynie.

Istotne dla realizacji uczelnianej misji PUNO są nieodpłatne oferty eduka-
cyjne – na Wydziale Nauk Humanistycznych otwarte wykłady oraz odczyty 
wygłaszane przez akademików z polskich uczelni i kadrę akademicką PUNO 
z udziałem naszych doktorantów. Od 2008 działa Uniwersytet Trzeciego Wieku 
i Innych z symbolicznym czesnym dla słuchaczy wszystkich pokoleń. Wyjątko-
wość UTW i Innych wynika nie tylko z faktu, że działa poza granicami kraju 
macierzystego na zetknięciu dwóch odmiennych stref językowych i kultur, ale 
też z gotowości przyjęcia do grona słuchaczy wszystkich zainteresowanych nie-
zależnie od grupy wiekowej. Bogaty program „Polska i świat w XXI wieku” re-
alizuje kadra akademicka PUNO i zapraszani profesorowie z Polski.

PUNO prowadzi ponad 30 projektów badawczych indywidualnych i grupo-
wych w zakresie nauk humanistycznych, społecznych oraz technicznych. Insty-
tut Nauk Społecznych realizuje obecnie ponad 10 prac badawczych, związanych 
z wpływem emigracji na życie Polaków. Dotyczą m.in. dysfunkcjonalności ro-

PUNO – NIEPODLEgŁA UCZELNIA POLSKA

6. Rozdanie dyplomów ukończenia studiów podyplomowych „Mediacje i negocjacje”, 
PUNO, Londyn, 2013 r.; fot. ze zbiorów Grażyny Czubińskiej
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dzin, rozwodów polskich małżeństw, stereotypów systemu pomocy społecznej, 
niepokojów zawodowych czy obaw związanych z wdrażaniem brexitu.

W Zakładzie Badań nad Emigracją Polską wśród tematów badawczych zna-
lazły się: „Sytuacja szkolnictwa i dzieci polskich w Wielkiej Brytanii po 2004 r.”; 
„Dwukulturowość i  dwutożsamość”; „Migracja i  adaptacja młodzieży polskiej 
w  krajach Unii Europejskiej – Wielka Brytania w  latach 2004–2012”, „Funda-
cja M. B. Grabowskiego – działalność Fundacji oraz jej znaczenie w utrzymaniu 
polskości na obczyźnie. Rola Polskiej Misji Katolickiej a  Fundacja M. B. Gra-
bowskiego”. W zakresie projektów grupowych do najważniejszych należały bada-
nia „Wizerunku Polski i Polaków w podręcznikach brytyjskich” oraz najnowszy 
projekt poświęcony rozpoznaniu i analizie działalności emigracyjnych instytucji 
charytatywnych, wspierających naukę i kulturę naszego państwa w Wielkiej Bry-
tanii.

Instytut Kultury Europejskiej prowadzi programy badawcze służące pełniej-
szemu poznaniu europejskich kultur narodowych i  mniejszości etnicznych. 
Zadaniem programowym Instytutu jest również badanie różnorodnych uwa-
runkowań i przejawów współczesnych kultur narodowych w kontekście inte-
gracyjnych działań politycznych i ekonomicznych w Europie.

Od ponad roku PUNO współrealizuje z uczelniami z Polski, Włoch, Czech 
i Kenii rozpoczęty w 2017 projekt Unii Europejskiej o nazwie „Technologie ob-
razowania w komunikacji, sztuce i naukach społecznych” (TICASS)13. PUNO 
będzie prowadziło prace naukowo-badawcze w ramach tego programu przez 
kolejne lata – po obchodach 80. rocznicy powstania polskiej uczelni poza gra-
nicami kraju. Będziemy to świętować w 2019 roku. Innym międzynarodowym 
projektem w ramach Horizon 2020, czekającym na rozstrzygnięcie w Brukse-
li, jest projekt związany ze „wzmocnieniem roli dzieci i młodzieży w bezpiecz-
nym korzystaniu z nowoczesnych technologii informatycznych jako niezbęd-
nego elementu świadomej kultury zaufania”.

Przy okazji tych projektów, po trzyletnich staraniach Romana Mazura, MBA, 
dyrektora ds. rozwoju strategicznego, PUNO uzyskało w 2016 roku status aka-
demickiej jednostki badawczej na pełnych prawach uniwersyteckich Unii Eu-
ropejskiej14.

13 G. Czubińska, Sprawozdanie z przebiegu projektu naukowo-badawczego TICASS, re-
alizowanego w ramach programu Horizon 2020 Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe 
PUNO”, seria trzecia, nr 6, s. 311–322.

14 Strona internetowa: Ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/
register_sec.html, dostęp 20 IX 2018.
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Konsekwentnie i  owocnie rozwija się na PUNO ośrodek badań nad pol-
ską emigracją, postrzeganą oraz analizowaną w trzech perspektywach: naszych 
naukowców czasowo lub na stałe osiadłych na emigracji, akademików z kraju 
i akademików brytyjskich. Od lat PUNO stanowi miejsce przyjazdów i spotkań 
naukowców-profesorów, doktorantów, studentów z Polski i innych krajów, któ-
rzy korzystając z naszej bazy i kontaktów z brytyjskim środowiskiem – realizują 
swoje inicjatywy badawcze i projekty.

Problematyce emigracyjnej poświęcono na PUNO szereg konferencji, wśród 
których znajdują się doroczne Konferencje Kwietniowe, organizowane w drugą 
sobotę kwietnia i  dedykowane pamięci Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego 
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. Pierwsza z nich (w 2011 
roku) nosiła tytuł „Prezydenci i rządy Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie 
w walce o niepodległą Polskę w  latach 1939–1990”. Kolejne trzy poświęcono 
szkolnictwu polskiemu w Wielkiej Brytanii i Republice Irlandii, w Europie Za-
chodniej i Środkowo-Wschodniej oraz w Argentynie, Brazylii, Kanadzie, Sta-
nach Zjednoczonych i  w Australii. W  2016 roku rozpoczął się cykl czterech 
konferencji poświęconych nauce oraz rodzimej kulturze na Wyspach Brytyj-
skich. Pierwszą z nich była konferencja dotycząca „Wkładu polskich artystów 
i pisarzy w kulturę brytyjską po roku 1945”, druga z kolei (w 2017 roku) pre-
zentowała „Muzykę i muzyków polskich w Wielkiej Brytanii po roku 1945”. 
14 kwietnia 2018 roku przedstawiono „Wkład polskich architektów i urbani-
stów w architekturę Wielkiej Brytanii po roku 1945”, a 13 kwietnia 2019 zo-
stanie zaprezentowany wkład polskich inżynierów w rozwój brytyjskiej myśli 
technicznej na przestrzeni ostatniego stulecia. W 2020 roku uhonorujemy woj-
ska Andersa i ich wkład w walkach o niepodległość Polski i Europy.

PUNO organizuje również Konferencje Jesienne. Są poświęcane bieżące-
mu życiu na emigracji w kontekście badań psychologicznych, socjologicznych 
i kulturowych. Ostatnią była konferencja w języku angielskim – „Brexit and Po-
lonia” w grudniu 2017 roku.

W bieżącym stuleciu opublikowano szereg książek naukowych i popularno-
naukowych pracowników uczelni. W  nowopowstałym wydawnictwie akade-
mickim PUNO Press ukazało się w  latach 2016–2018 osiem publikacji: tom 
IV, V i VI rocznika „Zeszyty Naukowe PUNO”, The Hanna & Zdzisław Bron-
cel Charitable Trust – fundatorzy, powiernicy, beneficjenci15, Po polsku na Wy-

15 The Hanna and Zdzisław Broncel Charitable Trust – fundatorzy, powiernicy, benefi-
cjenci, red. H. Taborska, E. Lewandowska-Tarasiuk, PUNO Press, Londyn, 2016.
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spach16 oraz trzy książki w języku angielskim: Leaders and policies of the Polish 
government in exile 1939–199017, Brexit and Polonia: Challenges facing the Pol-
ish Community during the process of Britain leaving the European Union oraz Es-
says Commemorating Szmul Zygielbojm18, a także pierwsza z pięciu monografii 
TICASS – Visuality from Intercultural Perspectives: Technologies of Imaging in 
Communication, Art and Social Science19.

W nowym roku akademickim planujemy otworzyć dwa kierunki licencjac-
kie. Pedagogika kultury i języka polskiego poza Polską ma za cel przygotowa-
nie słuchaczy do nauczania rodzimego języka i kultury głównie poza granica-
mi Polski. W ofercie znajdą się dwie specjalności: translatoryka oraz logopedia 
i reedukacja dzieci wielojęzycznych. Z kolei psychologia stosowana w warun-
kach emigracji i  społeczeństwa wielokulturowego –ma służyć w  pierwszym 
rzędzie specjalistom polskojęzycznym wspierającym rozwój środowisk polonij-
nych z dwoma specjalizacjami: prawo i biznes oraz rozwój i zdrowie.

Patrząc jeszcze dalej w przyszłość, planujemy otworzyć studia pierwszego 
stopnia w dziedzinie zarządzania i  technologii informacyjnych. Kierunek ten 
będzie kształcić ekspertów w zakresach strategii przedsiębiorstw, zarządzania 
zasobami ludzkimi i  materiałowymi, e-biznesu, inżynierii oprogramowania 
i baz danych.

Pragniemy też utworzyć networking akademików polonijnych o  pokrew-
nych nam celach i  zainteresowaniach, prowadzących działalność edukacyjną 
i naukową w różnych zakątkach świata.

Przedstawione powyżej plany i projekty wymagają środków finansowych na 
ich realizację i rozbudowę infrastruktury uczelni, jeśli – mimo usilnych starań 
– nie otrzymamy wsparcia władz polskich, będziemy zmuszeni je ograniczyć 
i zmodyfikować.

16 Po polsku na Wyspach, red. K. Zechenter, PUNO Press, Londyn, 2016.
17 Leaders and Policies of the polish government in exile 1939–1990, red. M. Fleming, 

PUNO Press, London, 2016.
18 Brexit and Polonia: Challenges facing the Polish Community during the process of Bri-

tain leaving the European Union, red. M. Fleming, PUNO Press, London, 2018.
19 Visuality from Intercultural Perspectives: Technologies of Imaging in Communication, 

Art and Social Science, red. M. Fleming, A. Łukaszewicz-Alcaraz, PUNO Press, Lon-
don, 2018.
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punO – an independent pOliSH univerSity aBrOad
Summary

The article presents the beginning of the Polish University Abroad establishing in Paris 
during the Second World War and later on in London (where we were found by the 

Polish authorities in exile as the private university with full public rights in 1952). Another 
part of the article shows PUNO activities in 21st century. The current structure of the uni-
versity has been introduced, which comprises: Faculty of Humanities and three Institutes: 
Social Sciences, European Culture and Technical Sciences, together which 11 didactic and 
research units. The following categories apply:

Didactics – with postgraduate studies, PhD seminars, seminars and workshops, includ-
ing „Polish Culture Course” (run non-stop since 1953), „Twentieth Century Polish History 
Seminar” (a seminar in English with participation of leading British historians dealing with 
the Polish history of the 20th century).

Scientific research – currently there are over 30 individual and group research projects at 
PUNO with broad scope of topics. Among them is the project funded by the European Un-
ion called TICASS and carried out by PUNO together with universities from Poland, Italy, 
Czech Republic and Kenya.
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International academic conferences – with the majority devoted to emigration issues. 
It includes the annual PUNO April Conference, organized on the anniversary days of the 
Smolensk catastrophe and commemorating the last President of the Republic of Poland in 
Exile – Mr. Ryszard Kaczorowski.

Publishing – newly founded university publishing house PUNO Press, which issued 
eight books between 2016 and 2018, including „Zeszyty Naukowe PUNO”.

The article also presents University plans for the closest future, including two bachelor-
degree studies for Polish migrants living abroad and further development of the PUNO Re-
search Centre for young academics from Poland as well as for Polish-speaking diaspora liv-
ing outside Poland.

Keywords: PUNO London, 80 years PUNO, Polish university abroad, emigration.
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mieczySław paSzkiewicz 
na Scenie życia i Sztuki

Madonna bruku, wiersz zaopatrzony dokładną datą: Gusen, 14.10.1944, na-
pisany przez dwudziestokilkuletniego poetę 75 lat temu. Poetą tym był 

Mieczysław Paszkiewicz. To swoista prowokacja i znaczący pretekst, by od przy-
wołania tego artystycznego i dramatycznego epizodu poezja patronowała moje-
mu wywodowi o tym, który w niej właśnie – w poezji – odnalazł sens wyrażania 
siebie i świata, w którym trwał. O tym, który w SŁOWIE utrwalał niezłomnie 
ulotność chwili, czyniąc je nieśmiertelnym. Tak, swój patriotyzm ducha zawarł 
ten niezłomny Polak w poetyckich frazach, których powstawanie, trudno to so-
bie dzisiaj wyobrazić, było ogromnie niebezpieczne.

Debiutował na dwa tygodnie przed wrześniem 1939 roku w lubelskim „Gło-
sie Literackim”. Związany z Armią Narodową podległą Stronnictwu Narodowe-
mu, potem z Narodową Organizacją Wojskową, Mieczysław Paszkiewicz został 
współautorem tajnego, niewielkiego periodyku „Walka”, jego teksty drukowa-
ło też czasopismo „Odwet”. Frazy poezji i kolportaż periodyków były tropione 
przez Gestapo. W styczniu 1941 roku wskazany donosem Mieczysław Paszkie-
wicz, został aresztowany był wraz z bratem i stał się ofiarą brutalnego śledztwa 
w lubelskim więzieniu, nieświadom grozy i niemający poczucia winy, działal-
ność jego bowiem koncentrowała się głównie wokół tworzonych tekstów, które 
czytał swoim przyjaciołom.
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W kwietniu przewieziono go do Auschwitz, w którym jeszcze w tym samym 
roku stracił brata. Po półtora roku został przeniesiony do Mauthausen-Gusen. 
I tam właśnie obozowy dramat antyczłowieczego istnienia utrwala słowo po-
ezji – w nim to Mieczysław zapisuje pięć notesów skrzętnie ukrywanych, o pa-
radoksie!, nawet w ustronnych miejscach należących do wroga. Chichot losu 
chroni je, a  towarzysze niedoli nagradzają… papierosami. Znana już dzisiaj 
wielu czytelnikom poezji Paszkiewicza Madonna bruku, przynosi laureatowi 
obozowego konkursu poetyckiego 200 papierosów. Jej słowa brzmią w naszych 
uszach, jakże często wspominane i cytowane:

Wywleczona z katedr do szturmu
Co dzień na krwawy ruszasz połów – Madonno mędrców i durnych
Rafaelów i Michałów Aniołów1

Wiersz ten, oparty na skontrastowanych motywach cierpienia, śmierci, bru-
talności i metafizycznej, niebiańskiej doskonałości – kontrast ów podkreśla już 
sam tytuł utworu – przemawia do czytelnika szokującym wyrazem nakładają-
cych się obrazów tworzących swoiste liryczne sacrum i profanum. Ten typ ob-
razowania stał się charakterystyczny dla poezji Paszkiewicza. Świętość bowiem 
i sztuka, która zdaje się dlań najdoskonalszym wyrazem, schodzić będzie nie-
jednokrotnie w świat zwykłych śmiertelników.

Jan Sęk, były dyrektor Filharmonii Lubelskiej, przyjaciel Mieczysława Pasz-
kiewicza, promujący twórczość autora wierszy obozowych, dorobek artystycz-
ny i naukowy autora Księcia na pustej scenie, w 2007 roku, na okoliczność 85. 
rocznicy urodzin tego wielkiego, nieżyjącego już Polaka, opublikował obozowe 
wiersze Paszkiewicza. Ich zbiór nosi symboliczny tytuł: Wiersze z Gusen – pe-
gaz w obozie zagłady. Już w tytule tej szczególnej antologii obozowej zawiera się 
fenomen patriotycznej poetyckości ich autora, która stała się dla tego nieprze-
ciętnego artysty i intelektualisty stanem jego duchowości, znajdując wyraz we 
frazach jego poezji. To poetyckość jako duchowość Polaka pozwalała mu prze-
trwać najdramatyczniejsze chwile jego obozowej traumy:

I to wszystko, gdy jest, to boli
a z daleka za tym się tęskni
ziemia moja bez aureoli
codzienne zwycięstwa klęski.

(Ojczyzna)

1 M. Paszkiewicz, Madonna bruku, w: tenże, Wiersze z Gusen – pegaz w obozie zagłady, 
red. J. Sęk, T. Skoczek, Lublin – Nałęczów, 2007, s. 63. Kolejne utwory także z tego tomu.

Ewa Lewandowska-Tarasiuk



191

Ślepy losie wyrzucanych pocisków –
płaczesz? wargi kąsasz z bólu?
ziemia-matka rozpaczliwie bliska…
… lulaj że
lulaj,
lulaj

(Kolęda na r. 1944)

Bohater liryczny tej poezji jest nierzadko wędrowcem – dosłownie i w prze-
nośni – podążającym śladem przeszłości mądrej z twarzą owianą pyłem histo-
rii. Ale nie czyni z niej poeta kultowej wartości sensu istnienia, gdy mówi: coraz 
więcej wiemy, ufamy coraz rzadziej. Jest bowiem coś ważniejszego od faktów, 
które się dokonały – wiara w człowieka. Przeszłość staje się nieuchwytnym przy-
jacielem, by towarzyszyć człowiekowi w jego wędrówce ku przyszłości.

W jednej z ostatnich naszych rozmów Mieczysław powiedział:

Ewo, wiesz, to zastanawiające, ale ja pamiętam z obozu to, co było dobre i pięk-
ne – i  tu zaczął mówić o  takich ludziach, wśród nich także o  wrogach, któ-
rzy swoimi zachowaniami nie zachwiali wiary w człowieczeństwo, że historio-
zoficzne oceny przeszłości potęgują wiarę w  sens doczesności – Przemijanie 
z trwaniem się brata2.

Mieczysław Paszkiewicz z Włoch, gdzie uczył się w gimnazjum, w 1946 ro-
ku przybył z 2. Korpusem Polskim do Anglii, tu gdzie jego brat Witold zestrze-
lił jako pierwszy w historii dywizjonu 303 samolot niemiecki i zginął w bitwie 
o Wielką Brytanię. Warto też przypomnieć, że młody Polak, poeta po przej-
ściach kontynuował swoją literacką twórczość właśnie podczas służby w 2. Kor-
pusie we Włoszech. Artyści Andersa, także artyści słowa, to wielki potencjał 
twórczy pielęgnowany przez żołnierzy Korpusu.

Mieczysław w Anglii ukończył z wyróżnieniem studia na wydziale Regent 
Polytechnic School of Art, artysta grafik, poeta, eseista, piszący w „Kontynen-
tach” i „Merkuriuszu”, drukujący swe teksty w Oficynie Poetów i Malarzy Kry-
styny i Czesława Bednarczyków, nauczyciel St Bernards School, wykładowca hi-
storii sztuki na Uniwersytecie Londyńskim, potem w Cambridge, członek The 
Royal Archeological Institute, od 1984 roku współpracujący z PUNO – Polish 
University Abroad, późniejszy jego ukochany dziekan Wydziału Humanistycz-
nego, sprawujący także funkcję przewodniczącego Związku Pisarzy Polskich na 
Obczyźnie. Autor poezji, esejów, powiastek filozoficznych, prozy poetyckiej.

2 Rozmowa E. Lewandowskiej-Tarasiuk z M. Paszkiewiczem, Warszawa, lipiec 2003 r.

mIECZYSŁAW PASZKIEWICZ NA SCENIE żYCIA I SZTUKI
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Związał także swoje zainteresowania z  naukami humanistycznymi. Szcze-
gólnie bliska stała mu się biografistyka polonijna, w której nurt włączył się, ak-
tywnie współpracując ze Zbigniewem Judyckim w Zakładzie Biografistyki we 
Francji. Współorganizował także w Londynie pierwsze Sympozjum Biografi-
styki Polonijnej, aktywnie i  twórczo współuczestniczył w  polskich i  europej-
skich sympozjach naukowych, poświęconych właśnie tej tak ważnej proble-
matyce, stanowiącej dzisiaj i na pewno w przyszłości niezwykle cenny przekaz 
międzypokoleniowy, utrwalający kulturowe losy polskości poza granicami Kra-
ju, uświadamiający wkład polskiej kultury w kulturę europejską i światową. To 
właśnie Mieczysław Paszkiewicz kierował sekcją zatytułowaną „Polskie wię-
zi kulturowe na obczyźnie” podczas trwania Londyńskiego Kongresu Kultury 
Polskiej w 1985 roku.

Swoje teksty naukowe, popularnonaukowe eseje, niezwykle cenne też ar-
tykuły biografistyczne publikował m.in. w „Myśli Polskiej”, „Wiadomościach”, 
„Horyzontach”, „Orle Białym”, „Oficynie Poetów i Malarzy”. Pisał też w perio-
dykach wydawanych w  Kraju i  za granicą, m.in. „Roczniku Historii Sztuki”, 
„Spotkaniach z  Zabytkami”, „Pamiętniku Literackim”, Polskim słowniku bio-
graficznym, dla którego opracował ponad 60 biogramów, a także w „The Jour-
nal of Arms and Armour”, „Modern Poetry in Translation” czy „Antemurale” 
i wielu innych. Ten szczegółowy porządek zarchiwizowanych tytułów przyta-
czam m.in. za Tadeuszem Skoczkiem, który kategoryzację dorobku Mieczysła-
wa Paszkiewicza przedstawił w swoim posłowiu do jego publikacji, zatytułowa-
nej Bracia mniejsi i wirtualni3.

Poezja Paszkiewicza wyraża się nie tylko strofą poezji, trochę tak jak w Nor-
widowej pieśni dziejów: z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie, dwie tylko po-
ezja i dobro. Wokół tych dwóch imion: poezja i dobro koncentruje się świat my-
śli i uczuć. Poetycka fraza w różnych jej przetworzeniach jest ich artystyczną 
wypowiedzią. Nawet wtedy, gdy poeta zechce o Bogu mówić prozą, w najbar-
dziej potocznych sytuacjach ludzkich zmagań potrafi mówić poezją. Bo czym-
że są wysublimowane skojarzenia myśli, potoczne dialogi, wyznanie młodej ir-
landzkiej pielęgniarki czy niezwykle erudycyjny opis motywów lustrzanych, 
w których poezja, malarstwo, rzeźba, a nawet melodyka zdań upoważnia, by go 
sytuować na poetyckim Parnasie. I w tym właśnie odnajdują Paszkiewicz i jego 
czytelnicy siłę poezji i dobra.

3 T. Skoczek, Życiorys typowy, acz niepospolity, w: M. Paszkiewicz, Bracia mniejsi i wir-
tualni, Warszawa, 2002, s. 61–73.

Ewa Lewandowska-Tarasiuk
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Gdyby próbować kategoryzować poezję Paszkiewicza w kontekstach histo-
ryczno- i teoretycznoliterackich, sytuowałabym ją wśród nurtów klasycyzują-
cych Parnasu polskiej liryki. Kochanowski, Staff, Norwid i Herbert patronują 
poetyckim strofom Mieczysława Paszkiewicza. Niewyczerpane inspiracje kul-
turą i filozofią antyku, bogactwo motywów sakralnych pożytkowanych w  ich 
intelektualnych sensach, synkretyzm poetyckiej refleksji odwołujących się do 
różnorodnych rodzajów sztuk i piękna – oto tylko niektóre z najważniejszych 
inspiracji tej poezji. Stawianie nazwiska Paszkiewicza wśród tych z jej Parnasu 
nie jest li tylko ornamentem, jest świadomym imperatywem pewnej koniecz-
ności oceny tego niezwykle bogatego artystycznie dorobku autora Opowiadań 
jońskich, dorobku wartego upowszechniania i popularyzowania właśnie w tym 
wspaniałym towarzystwie nazwisk wymienionych tu poetów i  nie tylko. Po-
ziom humanistycznej świadomości, wiedza o kulturze i sztuce, organizacja ję-
zyka poetyckiego, wyczucie niuansów słownych, posługiwanie się metaforą, 
słowem – prawdziwy artyzm zbliża Paszkiewicza do tej niewątpliwej i niekwe-
stionowanej poetyckiej elity.

Jest jeszcze jeden wspólny ton tej poezji – radość istnienia, wyrażająca się 
renesansowym czy młodopolskim do niej nawiązaniem. Przekonywał przecież 
Jan z Czarnolasu:

Nie porzucaj nadzieje
Jakoć się kolwiek dzieje…

Leopold Staff twierdził z euforią istnienie:

Nic mi świecie piękności twej
zmącić niezdolne…

Mieczysław Paszkiewicz wyznaje:

Zbyt wiele ma imion ta ziemia
by nie kochać jej beztrosko…

Epikureizm jest tu wyrazem życiowej i  intelektualnej dojrzałości, pokory 
i świadomości, przewartościowanych doświadczeniem sensów istnienia, nieza-
chwianej wiary w człowieka: jego mądrość, siłę i dobro. Ale w owych „imionach 
ziemi”, o których mówi Paszkiewicz, zawiera się głęboko doświadczona wiedza 
o antynomiach ludzkiej natury, bo profanum obok sacrum stanowi intelektual-
ne wyposażenie świadomości mędrca – poety. Dlatego jest w tej poezji tak wiele 
cierpienia, siły obok słabości i wiary obok zwątpienia:

mIECZYSŁAW PASZKIEWICZ NA SCENIE żYCIA I SZTUKI
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słabość zwykła
człowiecza
piękna

Są też i takie słowa:

strzeż się
cierpiących za ludzkość
często nie znajdują
dosyć litości
dla psa przybłędy
i zdradzają przyjaciół
naiwnie ufnych.

(Nagana wielkich liczb)

Poezja była dla Paszkiewicza sposobem poznawania świata, sposobem na 
życie i formą ekspresji, której intelektualnego i artystycznego wyboru dokony-
wał niemal od zawsze… Fraza poetycka rejestrowała bowiem najbardziej dra-
matyczne i  ekstremalne przejścia obozowe, stanowiąc dlań być może kokon 
duchowego bezpieczeństwa, ale przecież nie za cenę duchowej izolacji – prze-
ciwnie, to dzięki niej potrafił wyrazić to, co dostrzegał wokół i co dotykało go 
osobiście, w jej frazach zawierał świat przeżyć i patriotyzm ducha, który pozo-
stał w nim na zawsze… Dzisiaj nie ma już „księcia na pustej scenie”, ale pozo-
stała pamięć o jego rolach, które odegrał na scenie życia jako Polak, człowiek 
wielkiego umysłu i serca…
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józef rOtBlat 
– pOlSki wSpółtwórca BOmBy atOmOwej 

i laureat pOkOjOwej nagrOdy nOBla

Polscy laureaci literackiej Nagrody Nobla są dobrze znani – Henryk Sien-
kiewicz, Władysław Stanisław Reymont, Czesław Miłosz i Wisława Szym-

borska. Marii Skłodowskiej-Curie i Lecha Wałęsy też nie trzeba nikomu przed-
stawiać. Jednak w polskiej kulturze i nauce zagubiło się jeszcze jedno ważne 
nazwisko – osoby, która była wybitnym fizykiem i laureatem pokojowej Nagro-
dy Nobla.

Józef Rotblat urodził się 4 listopada 1908 roku w Warszawie. Przyszedł na 
świat jako piąte z siedmiorga dzieci w rodzinie polskich Żydów. Ojciec Zel- 

man prowadził – jakbyśmy to dziś określili – dość dobrze prosperującą firmę 
transportową i jak inni furmani rozwoził po Warszawie towary, które do miasta 
przyjeżdżały pociągami. Firma działała na tyle dobrze, że mężczyzna mógł za-
trudniać woźniców. Największy dochód przynosił kontrakt na rozwożenie gru-
bych bel papieru zamawianych w Finlandii na druk warszawskich gazet.

Działalność gospodarcza Zelmana Rotblata podupadła od wybuchu I woj-
ny światowej. Nie miał czego wozić, ponieważ działania wojenne wstrzyma-
ły transport morski papieru z Finlandii, Rosjanie zaś wysadzili na Wiśle mo-
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sty: Kierbedzia, przy Cytadeli i Poniatowskiego, palą także dworce: Petersburski 
i Terespolski, co finalnie paraliżuje przepływ towarów. Dzieła zniszczenia do-
pełniają Niemcy, którzy po wkroczeniu 5 sierpnia 1915 roku do Warszawy na 
potrzeby wojska rekwirują wszystkie konie – Rotblatowie stają się bankrutami 
i nigdy już nie wracają do poziomu życia sprzed 1914 roku.

Po wojnie Józef nie mógł iść do normalnego gimnazjum, bo rodziny nie stać 
na czesne. Podjął więc naukę w  prowadzonej przez Towarzystwo Dostarcza-
nia Pracy Ubogim Żydom czteroklasowej Szkole Rzemieślniczej. W 1925 roku 
ukończył tam wydział elektryczno-mechaniczny.

Po skończeniu szkoły poszedł do pierwszej pracy, gdzie ma się uczyć jako 
pomocnik starszego elektryka. Po kilku miesiącach rzucił pracę u szefa, którego 
wiedzę oceniał jako niższą niż swoją, i wraz z kolegą ze szkoły zakładają własną 
firmę o nazwie Elektrotechnik.

Zaczał pracować jako monter, jeździł po Warszawie z torbą narzędziową. Na 
początku naprawiał drobne usterki instalacji elektrycznych, a po nabyciu do-
świadczenia monterskiego poszerzył swoją działalność na tyle, że nawet podłą-
czał elektryczność w fabrykach.

Z czasem stał się specjalistą od naprawiania coraz popularniejszych w War-
szawie radioodbiorników „kryształkowych”. Cały czas czytał jednak książki, 
chciał się dokształcać, bowiem wiedział, że elektromonter to nie jest ktoś, kim 
chciałby w życiu zostać. Marzył, by być naukowcem. Jednocześnie zdawał so-
bie sprawę, iż do spełnienia jego marzeń niezbędne jest ukończenie gimnazjum 
i zdanie matury, a na to nie było stać jego rodziny.

Gdy miał 20 lat, dowiedział się, że jest uczelnia wyższa, na której do podję-
cia nauki nie jest wymagana matura, a czteroletnią edukację można ukończyć 
studiując wieczorami, co pozwalało na kontynuowanie pracy. Uczelnia nosiła 
nazwę Wolna Wszechnica Polska. Założono ją w 1906 roku jako Towarzystwo 
Kursów Naukowych, a w 1919 przemianowano na Wolną Wszechnicę Polską. 
Jednak żeby móc podjąć tam studia, trzeba było zdać egzaminy, maturę zaś na-
leżało zdać w trakcie trwania studiów.

Rotblat, nie do końca wiedząc, co będą obejmowały rzeczone egzaminy, po-
myślał, że skoro chce studiować fizykę, to z tego przedmiotu będzie egzamin. 
Przed egzaminem egzaminator wyjaśniał, że test będzie się składał z dwóch czę-
ści – pierwszej ogólnej i drugiej specjalistycznej, profilowanej zależnie od wy-
branego wydziału. Podkreślił, że zdanie pierwszej części egzaminu jest warun-
kiem sine qua non przyjęcia do Wolnej Wszechnicy Polskiej. 

jan Znajdek
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Do pierwszej części testu podano do wyboru dwa tematy. Rotblat na temat 
podanych zagadnień (jeden dotyczył analizy cytatu z książki, której w ogóle nie 
znał, drugi zaś omówienia wpływu komisji Edukacji Narodowej z 1773 roku na 
współczesne kształcenie w Polsce) nie wiedział nic, więc opisał własne przemy-
ślenia na temat edukacji w Polsce. Natomiast świetnie poradził sobie z zadania-
mi z fizyki i matematyki. Znając warunki przyjęcia na uczelnię, zdawał sobie 
sprawę, że po tak napisanym egzaminie jego szanse dołączenia do grona stu-
dentów są nikłe. Jednak wezwany na spotkanie z dziekanem Wydziału Matema-
tyczno-Przyrodniczego usłyszał, iż uwzględniając oryginalność jego myślenia 
i bardzo dużą wiedzę z zakresu fizyki, podjęto decyzję o przyjęciu go. Tym dzie-
kanem był profesor Ludwik Wertenstein, który być może (jak sugerują niektóre 
źródła) dokonał widocznej na protokole egzaminu wstępnego „korekty” oceny 
z wypracowania pisemnego – przekreślił „4” i wpisał „6”.

W czasie studiów Józef musiał pracować, ale profesor Wertenstein zauważył, że 
szkoda czasu zdolnego studenta na monterkę. Poparł więc wszystkie jego wnioski 
o zmniejszenie czesnego. W 1932 roku Rotblat uzyskał tytuł magistra w Wolnej 
Wszechnicy Polskiej na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym z zakresu fizyki 
i po ukończeniu kursów na Uniwersytecie Warszawskim uzyskał uprawnienia do 
podjęcia pracy jako nauczyciel oraz do zdobywania stopni naukowych.

1 października 1936 roku na VIII Zjeździe Fizyków Polskich we Lwowie Jó-
zef Rotblat wygłosił trzy referaty: „Selektywna absorpcja powolnych neutronów 
w srebrze, złocie i jodzie”, „Zasięgi cząsteczek, powstających przy bombardowa-
niu boru i litu powolnymi neutronami”, „Zderzenia prędkich neutronów z pro-
tonami”. W programie zjazdu występował jako pracownik Pracowni Radiolo-
gicznej im. Kernbauma w Warszawie. Rotblat piął się w karierze, a w roku 1938 
obronił doktorat na Uniwersytecie Warszawskim. Został asystentem Wertenste-
ina, który od początku 1939 roku starał się dla Rotblata o stypendium w wyso-
kości 120 funtów rocznie z Fundacji Naukowej Feliksa Wiślickiego.

Profesor Ludwik Wertenstein to bardzo ważna postać w życiu Józefa Rot-
blata. To właśnie on ustalił plan, wedle którego Rotblat pojechał do Liverpo-
olu, gdzie miał pracować i obserwować przez rok laboratorium profesora Jame-
sa Chadwicka (nagrodzonego kilka lat wcześniej Nagrodą Nobla za odkrycie 
neutronu), kierującego Wydziałem Fizyki uniwersytetu. Zgodnie z tym planem, 
w 1940 roku Rotblat miał powrócić do Polski ze znajomością języka angielskie-
go, lecz zwłaszcza z zasadniczą wiedzą, jak zbudować cyklotron, który pozwa-
lałby na przeprowadzenie wnikliwych badań jądrowych – nawet przy użyciu 
małej ilości drogich materiałów promieniotwórczych.

jóZEf ROTBLAT – POLSKI WSPóŁTWóRCA BOmBY ATOmOWEj
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Młody naukowiec wyjechał z Polski w kwietniu, w wakacje wrócił po swo-
ją żonę Tolę, którą chciał zabrać do Wielkiej Brytanii. Nie wiedział jednak, że 
przeszła ona skomplikowane zapalenie wyrostka robaczkowego, co wykluczyło 
jej wyjazd. 31 sierpnia 1939 roku do Liverpoolu Rotblat przybył sam, a z żoną 
już nigdy więcej się nie zobaczył.

W Anglii opiekunem Rotblata był wspomniany wcześniej James Chadwick, 
odkrywca neutronu i noblista. To drugi ważny człowiek w życiu Rotblata, bo-
wiem Józef najpierw został jego uczniem, a potem współpracownikiem. Cha-
dwick był z usposobienia chłodny i zdystansowany, ale wobec chłopaka zacho-
wywał się bardzo opiekuńczo. Szybko okazało się, że naukowiec z Polski, choć 
bardzo słabo zna język, jest świetnym fizykiem doświadczalnym.

Rotblat, śledząc dynamiczny rozwój fizyki jądrowej, widząc prace na wy-
korzystanie jej do produkcji broni, dochodził do niepokojących wniosków. 
Opowiadał profesorowi Chadwickowi o swoich pomysłach – jak taka bomba 
mogłaby działać, o reakcji łańcuchowej i o swoich rozterkach, że Hitler może 
skonstruować taką bombę. Dzieląc się tym wszystkim z  Chadwickiem, pod-
kreślał, że należy zrobić wszystko, aby Niemców w tym wyprzedzić. Chadwick, 
który obdarzał go wielkim zaufaniem, postanowił, że będzie robił doświadcze-
nia związane z bombą, a następnie wprowadził go w tajny program jej budowy.

W 1943 roku Roosevelt razem z Churchillem podpisali umowę, która zakła-
dała, że USA i Anglia wspólnie zbudują bombę atomową w tajnej bazie w Los 
Alamos. Pracom nadano kryptonim „Projekt Manhattan”. Jednocześnie wywia-
dy obydwu państw postawiły warunek, że w projekcie mogą pracować tylko na-
ukowcy z obywatelstwem amerykańskim lub brytyjskim. Dla Chadwicka było 
naturalne, że Rotblat poleci do USA. Badacze z innych krajów, którzy schronili 
się przed wojną w Anglii, przyjęli wszystkie warunki, łącznie z obywatelstwem. 
Nie zgodził się tylko Rotblat, twierdził bowiem, że przyjęcie obywatelstwa inne-
go kraju to nie zmiana ubrania z zimowego na letnie. Chciał po wojnie wrócić 
do Polski, do rodziny, rozwijać tu fizykę jądrową.

Do projektu jednak został włączony – ze względu na umiejętności zrobio-
no dla niego wyjątek. Jednocześnie James Chadwick, który został szefem bry-
tyjskiej misji w projekcie, traktował go jak członka rodziny. O pozycji Rotblata 
świadczy również fakt, że profesor Robert Oppenheimer, szef naukowy projek-
tu, zaprosił go do prestiżowej rady koordynującej prace w Los Alamos. Zbierała 
się w każde poniedziałkowe popołudnie, by omówić postępy i plany prac.

A jednak po wojnie Rotblat, już jako działacz pokojowy, w każdej rozmo-
wie o Los Alamos podkreślał, że od pierwszego dnia czuł się tam nieszczęśliwy.

jan Znajdek
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Mówił:

Gdy więc zobaczyłem w Los Alamos jak bezgranicznie wielkie środki finansowe 
i techniczne Amerykanie wkładają w konstrukcję bomby, zrozumiałem, że bom-
bardowane dzień i noc Niemcy, ze zniszczonymi miastami i przemysłem, nie zdą-
żą zrobić bomby przed aliantami. A przecież przyjechałem tu pracować nad bom-
bą tylko po to, by wyprzedzić Niemców. Mój pobyt w Los Alamos przez to i przez 
wypowiedź Grovesa stracił nagle sens. Zadawałem sobie pytanie: co ja tutaj ro-
bię? Dlatego od początku czułem się tam nieszczęśliwy1.

Został krytykiem koncepcji militarnego odstraszania za pomocą posiadania 
broni masowej zagłady, przekonując, iż nie powstrzyma ona innych posiadaczy 
tej broni. Doprowadził (wraz z angielskim filozofem Bertrandem Russellem) do 
powstania w 1957 roku międzynarodowego ruchu pacyfistycznego, działające-
go na rzecz likwidacji broni masowej zagłady – Pugwash – skupiającego uczo-
nych z obu stron żelaznej kurtyny. Pomimo nacisków zarówno ze strony ZSRR, 
jak i państw zachodnich, udało mu się uniknąć upolitycznienia tego ruchu, za-
chowując pozycję ponad podziałem politycznym ówczesnego świata.

Dążył do zbliżenia naukowców z obu bloków politycznych oraz ich solidar-
ności przeciwko rozwijaniu badań naukowych, które mogły zaowocować no-
wymi rodzajami broni. Postulował, aby uczeni przyjęli sposób postępowania na 
wzór lekarskiej przysięgi Hipokratesa, aby powstrzymywali zaspokajanie wła-
snej ciekawości naukowej i samoograniczali się w badaniach, jeśli ich wyniki 
mogłyby okazać się zgubne dla świata.

Jako naukowiec zajmował się medycyną nuklearną, m.in. wpływem promie-
niowania jonizującego na powstawanie nowotworów.

W 1995 roku, w 50. rocznicę zagłady Hiroszimy (a także w momencie wzno-
wienia prób z bronią atomową przez Francję), prawie 40 lat po pierwszej konfe-
rencji Pugwash, działalność Rotblata i założonej przez niego organizacji została 
uhonorowana pokojową Nagrodą Nobla.

Co o swojej pracy opowiadał prof. Józef Rotblat, zapomniany polski laureat 
Nagrody Nobla, spisał Grzegorz Karwasz2 w formie opracowania wykładu pro-

1 Gen. Leslie Richard Groves, główny decydent ze strony wojskowej w „Projekcie Man-
hattan”, który w marcu 1944 r. stwierdził: Prawdziwym celem skonstruowania bomby 
jest podporządkowanie sobie Sowietów; M. Górlikowski, Noblista z Nowolipek. Józefa 
Rotblata wojna o pokój, Kraków, 2018, s. 186.

2 Grzegorz Piotr Karwasz (ur. 1958 r. w Złotowie) – polski fizyk, inżynier, prof. dr hab. 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
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fesora Rotblata, wygłoszonego w sierpniu 2000 roku na konferencji w Rovereto, 
uzupełnionego treściami rozmowy z nim po tym wykładzie. Wtedy to noblista 
mówił m.in.:

W rzeczywistości, moja współodpowiedzialność za erę atomową nie wynika 
tylko z tego, że uczestniczyłem w Projekcie Manhattan. Ja tę bombę, niestety, wy-
myśliłem jako pierwszy!

Jesienią1939 pracowałem w laboratorium Jamesa Chadwicka, odkrywcy neu-
tronu, laureata Nagrody Nobla z 1935 roku, czołowego wówczas fizyka nuklear-
nego. W lutym na łamach prestiżowego amerykańskiego czasopisma naukowego 
„Nature” pojawił się krótki, niespełna jednostronicowy artykuł dwóch austriac-
kich fizyków, przebywających po zajęciu Austrii przez Hitlera w Skandynawii – 
Lisy Meitner i jej siostrzeńca Otto Frischa: „Rozpad uranu pod wpływem neutro-
nów”. W trakcie rozpadu wydziela się nieco energii. Ot, taka sobie jeszcze jedna 
nowinka naukowa. Ja, jako jeden z niewielu, zauważyłem, że jeśli takich mini-
-rozpadów zajdzie wiele w  krótkiej chwili, jak obliczyłem w  jednej milionowej 
części sekundy, to będzie tej energii dużo, oj bardzo, bardzo dużo! Więcej niż ja-
kakolwiek bomba.

W dzień po moim przyjeździe do Liverpoolu, Hitler zaatakował Polskę. My, 
Polacy, nie mieliśmy złudzeń: to był niebezpieczny psychopata. Jeśli taki wynala-
zek wpadnie w jego ręce, to skończy się ta cała wspaniała zachodnia demokracja. 
Przeżyłem pierwszą wojnę światową w Warszawie pod niemiecką okupacją – ja 
wiedziałem, co to głód i bieda. Moi angielscy gospodarze – nie. Nie wahając się 
wiele, zaniosłem artykuł Lisy Meitner Chadwickowi.

Ten natychmiast poszedł do Churchilla. Nie minęło wiele czasu i zapakowano 
nas obu w samolot do Waszyngtonu. Era atomowa zaczynała świtać. Dużą część 
badań niezbędnych do zbudowania bomby atomowej przeprowadziliśmy w An-
glii. To z naszych badań wynikało, że nie wszystkie składniki neutralnego uranu 
nadają się do konstrukcji, jak również, że dla przeprowadzenia reakcji w kon-
trolowany sposób niezbędne jest spowolnienie neutronów powstających w reakcji 
rozpadu, na przykład za pomocą ciężkiej wody (stąd zainteresowanie Niemców 
norweskimi zapasami ciężkiej wody).

Do separacji izotopów uranu była jednak potrzebna ogromna ilość energii, no 
i pieniędzy, dlatego bomba powstała w końcu tylko w USA3.

3 Rozmowa prof. Grzegorza Piotra Karwasza z Józefem Rotblatem, strona internetowa: 
Planeta-terra.blogspot.com/2008/08/jak-zbudowaem-bomb-atomow-opowiada-jzef.
html, dostęp 21 VIII 2018.
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6 sierpnia 1945 roku Amerykanie zrzucili bombę atomową na Hiroszi-
mę. Wiadomość o tym nie wywołała w Los Alamos poczucia grozy – wręcz 
przeciwnie. Niektórzy naukowcy rezerwowali stoliki w  kawiarni w  Santa 
Fe, bowiem uczestnicy „Projektu Manhattan” uznawali to za swój sukces po 
dwóch latach ciężkich prac. Wiedzieli, że stworzyli straszną broń, ale z dru-
giej strony cieszyli się, że skończy się wojna. Rotblat był załamany. Nie są-
dził, że dojdzie do zrzucenia bomby na miasto i żyjących w nich ludzi. Był 
przekonany, że nastąpi demonstracja siły, ale wybuchu w jakimś niezamiesz-
kanym miejscu. W przywoływanej już rozmowie z profesorem Karwaszem 
mówił:

W 1944, natychmiast jak tylko dowiedziałem się, że Niemcy zrezygnowali 
z dalszych prac, moją jedyną zmorą było, że Hitler w ostatniej konwulsji upada-
jącej machiny wojskowej skieruje rakietę atomową na Londyn. Jak tylko zniknęło 
to zagrożenie, wycofałem się z dalszych prac.

– Co oczywiście nie pomogło Panu w karierze naukowej?
– Nie pomogło – to powiedziane dość oględnie.
– A Pana koledzy naukowcy nie poszli w Pana ślady?
– Nie. Ja byłem jedyny. Wielu natomiast z moich kolegów występowało prze-

ciwko samemu zrzuceniu bomby na Japonię4.

Leó Szilárd, również fizyk jądrowy, wystąpił do prezydenta Trumana z pe-
tycją, w której pisał: Na narodzie amerykańskim i politykach ciąży obowiązek 
moralny ostrzeżenia Japonii przed możliwymi skutkami bomby atomowej. Na co 
Edward Teller, z  pochodzenia Węgier, odpowiedział: Jaka tam odpowiedzial-
ność? Po to budowaliśmy bombę, aby ją wypróbować5.

Jeszcze w 1944 roku na którymś z bankietów Chadwick podszedł do genera-
ła Leslie Grovesa (gdy tylko stało się jasne, że można zbudować bombę urano-
wą, wojskowi zastąpili naukowców w kierowaniu projektem) z pytaniem: Po co 
kontynuować prace, jeśli Niemcy i tak bomby nie zbudują? Na co Groves odparł 
po przyjacielsku:

– Ta bomba dobrze nam się zasłuży… Do trzymania w szachu Rosjan.
– Ale Rosjanie bombę zbudowali?
Było jasne od początku, że w ten czy inny sposób ją zdobędą. Z moim przyjacie-

lem Nielsem Bohrem, największym po Einsteinie fizykiem XX wieku, poszliśmy 

4 Tamże.
5 M. Górlikowski, Noblista z Nowolipek…, s. 198.
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do prezydenta Roosevelta, z propozycją pokojowego odstąpienia od wyścigu zbro-
jeń. Roosevelt rzekł: Mnie przekonaliście. Jeśli przekonacie Churchilla, to przeka-
żemy projekt bomby Rosjanom.

Niestety, Bohr, który mówił biegle po angielsku, miał pewien defekt wymo-
wy. Jedyne, co Churchil zrozumiał w swojej oksfordzkiej angielszczyźnie, to, że 
my dwaj chcemy oddać plany bomby Rosjanom. O mało nie skończyliśmy obaj 
w więzieniu.

– W 1955 jednakże 11 naukowców, włączając Einsteina, podpisało Manifest, 
wzywający do zaprzestania wyścigu atomowego?

– Tak. Pozostałem jedynym żyjącym sygnatariuszem tego manifestu. A był 
wśród nas jeszcze jeden fizyk polski – Leopold Infeld. „Pamiętajmy, że wszyscy 
stanowimy część ludzkości i wszyscy za tę ludzkość ponosimy odpowiedzialność” 
– napisaliśmy. Wkrótce potem, w małej kanadyjskiej mieścince Pugwash, odby-
ła się pierwsza konferencja naukowców poświęcona rozbrojeniu. Do prawdziwej 
odwilży było jeszcze daleko, ale sam fakt spotykania się naukowców z różnych 
krajów, poza oficjalnymi strukturami rządowymi, był ewenementem. Zaczęliśmy 
rozminowywać bombę atomową.

– Za co w 1995 otrzymał Pan Pokojową Nagrodę Nobla?
– Tak, ja i cały ruch pokojowy Pugwash.
– Czy dziś już nie grozi nam wojna atomowa?
– Chciałbym dożyć tej chwili, ale mam już niestety 92 lata. Jeśli najbogatsze, 

najsilniejsze i najbezpieczniejsze państwo świata, Stany Zjednoczone, kontynuuje 
prace na bronią atomową, ze względów „bezpieczeństwa”, to czyż można odmó-
wić względów „bezpieczeństwa” Chinom, Indii lub Pakistanowi? A może i Mo-
skwa zostałaby zbombardowana za zbrodnie w Czeczenii, jak Belgrad za Kosowo, 
gdyby nie miała bomby atomowej?6

Językiem ojczystym dla Józefa Rotblata był język polski, do końca życia płynnie 
się nim posługiwał. Do śmierci podkreślał swoje związki z polskością, akcentując, 
iż jest Polakiem z brytyjskim paszportem7.

Dziwić zatem może mała wiedza o  tym uczonym w  jego rodzinnym kra-
ju, mimo że w 1946 roku otrzymał paszport brytyjski, Rotblat do końca życia 
świetnie mówił po polsku i podkreślał, że jest Polakiem. Wykazywał daleko idą-

6 Rozmowa prof. Grzegorza Piotra Karwasza z Józefem Rotblatem…
7 Wywiad Doroty Karaś z  Markiem Durlikowskim, strona internetowa: Trojmiasto.

wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,23790845,pracowal-nad-bomba-atomowa-do-
stal-pokojowego-nobla-dlaczego.html, dostęp 20 VIII 2018.
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cą aktywność, aby swoją podkreślać polskość jako członek i przewodniczący 
Wydziału Przyrodniczo-Matematycznego Polskiego Towarzystwa Naukowego 
na Obczyźnie. Od 1966 roku należał do emigracyjnej Polskiej Akademii Nauk, 
a w 1996 PAN przyznała mu Medal im. Kopernika.

Dodać należy, że protestował przeciwko pisaniu jego imienia jako „Joseph”.
Józef Rotblat zmarł 31 sierpnia 2005 roku w Londynie.

Józef Rotblat – podobnie jak Maria Skłodowska-Curie (obywatelka Francji 
w momencie otrzymywania Nagrody Nobla) – powinien być zaliczany w po-

czet polskich noblistów. Niestety, mało które opracowanie wymienia go razem 
z innymi, bardziej znanymi polskimi laureatami.
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józef rOtBlat – a pOliSH cO-creatOr Of an atOmic 
BOmB and a peace nOBel prize laureate

Summary

The article describes the life of Józef Rotblat (1908–2005) – a Polish Nobel Prize laure-
ate who was of Jewish origin and had a British passport. He spent his childhood and 

adolescence in Warsaw, where he became a Master of Physics and later a PhD at Warsaw 
University. He was awarded a scholarship in London where he became a student, and later 
a colleague, of a world famous English Nobel laureate and physicist – James Chadwick. He 
was engaged in „Manhattan Project”, i.e. an American project of constructing an atomic 
bomb. He withdrew from it in 1944 when he realised what was the real intended use for the 
weapon. He received British citizenship in 1946. Year 1957 was a breaking point in his bi-
ography, since that year he, together with a famous English philosopher – Bertrand Russel, 
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created a peace movement called Pugwash whose followers were scientists aiming at the liq-
uidation of mass destruction weapons. In 1995, 50 years after Americans dropped the bomb 
on Hiroshima, Józef Rotblat, together with the whole Pugwash movement, was awarded 
a Peace Nobel Prize. In 1998 he received British Knighthood.

Keywords: Józef Rotblat, co-creator of an atomic bomb, Pugwash peace movement, the lau-
reate of Peace Nobel Prize
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adam Stefan zamOySki 
– krzewiciel pOlSkicH tradycji 

i wartOści patriOtycznycH

Nawiązując do tytułu konferencji „100 lat niepodległej nauki polskiej na 
emigracji w  Wielkiej Brytanii”, chciałabym zaprezentować postać Ada-

ma Stefana Zamoyskiego – obywatela Polski, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej 
Brytanii, historyka, dziennikarza, publicysty, a także krzewiciela polskich tra-
dycji i wartości patriotycznych. Właśnie w tej dziedzinie w 2010 roku otrzymał 
Perłę Honorową Polskiej Gospodarki1.

Jest synem Stefana Adama Zamoyskiego i Elżbiety Czartoryskiej, którzy opu-
ścili Polskę w 1939 roku po wybuchu II wojny światowej2. Urodził się w Nowym 
Jorku 11 stycznia 1949 roku, ale już jako dwutygodniowe niemowlę znalazł się 
w Londynie, gdzie jego rodzina mieszkała z dwójką starszego rodzeństwa.

W 1974 roku ukończył filologię francuską oraz słowiańską na uniwersytecie 
w Oksfordzie3.

Adam Zamoyski specjalizuje się w historii Polski XVIII–XX wieku. Jak moż-
na przeczytać w Encyklopedii polskiej emigracji i Polonii:

1 Strona internetowa: Polishmarket.com.pl, Laureaci z poprzednich edycji, dostęp 22 IX 
2018.

2 Strona internetowa: Adamzamoyski.com, dostęp 30 IX 2018.
3 Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii, red. K. Dopierała, Toruń, 2005, s. 390.
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Od 1982 roku wygłosił na te tematy kilkadziesiąt wykładów na uniwersytetach 
w Wielkiej Brytanii, Francji, Australii, Kanadzie i w kilkudziesięciu uniwersyte-
tach amerykańskich w ramach serii wykładów zorganizowanych przez Fundację 
Nauk Humanistycznych. Miał także wykłady w Polish Arts Club i w Kongresie 
Polonii Amerykańskiej w Chicago, a także w innych instytucjach polskich i polo-
nijnych4.

Zamoyski publikuje artykuły i rozprawy naukowe w prasie francuskiej, bel-
gijskiej, angielskiej oraz w języku polskim w londyńskich gazetach: „Wiadomo-
ści”, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” oraz „Tydzień Polski”.

Według autora, najważniejszymi elementami historii Polski są: powstanie 
w Europie Środkowej państwa o ustroju parlamentarnym, jego niezwykły roz-
kwit we wczesnych czasach nowożytnych i podobnie niezwykły upadek, rozpad 
w wieku XVIII, a wreszcie – przemiana z wieloetnicznego „narodu bez pań-
stwa” w jeden z najbardziej zwartych i żywotnych narodów współczesnej Eu-
ropy5.

W swej błyskotliwej syntezie Zamoyski wiele miejsca poświęca dziejom Pol-
ski szlacheckiej i czyni to nie bez powodu. Jak czytamy w jednej z publikacji:

Jego zdaniem mentalność Polaków można tak naprawdę zrozumieć jedynie, je-
śli dobrze zna się historię lat 1400–1800, bowiem w tym właśnie czasie Polacy 

4 Tamże.
5 Strona internetowa: Znak.com.pl, fragment opisu publikacji w języku polskim Wła-

sną drogą. Osobliwe dzieje Polaków i ich kultury, dostęp 29 IX 2018.
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mogli sami kształtować swój los i wtedy też stworzyli swój na wskroś oryginalny 
świat. Wówczas także osiągnęli wielkość, a następnie stracili zupełnie na znacze-
niu, pozostawiając po sobie spadek, z którym wszyscy żyjemy po dziś dzień6.

A w innej:

Właściwe zainteresowanie przeszłością swojego narodu ukształtowało się u Za-
moyskiego w domu rodzinnym, osadzonym już od początku w kilku kulturach7.

W grudniu 2007 roku Adam Zamoyski opowiadał:

Wychowywałem się w Anglii, Francji, Włoszech i Hiszpanii wśród swoich kuzy-
nów. Tak więc dorastałem w różnych kulturach europejskich. W szkole uczyłem 
się po angielsku, a w domu rodzice dbali, abym mówił po polsku. Wychowany by-
łem w duchu bardzo patriotycznym8.

Dodatkowo jego zainteresowania zostały spotęgowane poprzez środowi-
sko Polaków, koncentrujące się w Ognisku Polskim, gdzie słyszał wiele rozmów 
o przeszłości narodu, oglądał historyczne dokumenty i pamiątki.

Niemało zaważyło również to, że nie znalazł on wiele o Polsce w europejskich 
podręcznikach literatury i historii […]. Trudno mu było odnaleźć Polskę w histo-
rii Europy. Brakowało też wielu sławnych Polaków w literaturze światowej i eu-
ropejskiej9.

Adam Zamoyski tak wspominał pierwszy pobyt w Polsce w 1967 roku:

W domu rodzice mówili mi, że wszystko, co polskie, jest wspaniałe, ale nie mo-
głem potwierdzić tego w Londynie, gdyż Polska w świadomości Anglików w ogó-
le nie istniała. Musiałem sprawdzić osobiście. Wsiadłem w pociąg i przyjecha-
łem. Przez miesiąc odwiedzałem rodzinę, poznawałem kraj. Byłem w Warszawie, 
Krakowie, Zamościu, Poznaniu, w różnych majątkach związanych z rodziną. 
Podczas tych podróży czułem się cudownie, Polska mnie zafascynowała, obser-
wowałem dziejącą się historię w trakcie jej trwania. […] Miałem sporą wiedzę 
o funkcjonowaniu systemu komunistycznego i mogłem zobaczyć, jak to wygląda 

6 Tamże.
7 S. Paula-Jadwiga, Adama Zamoyskiego kłopoty z historią Polski, „Gazeta Niedzielna”, 

Londyn, 7 III 1993, nr 246, s. 4.
8 Rozmowa z Adamem Zamoyskim przeprowadzona przez Damiana A. Zaczka, Po-

trzebny dystans, „Decydent & Decision Maker”, 9 XII 2007, nr 71, strona internetowa: 
Decydent.pl, dostęp 1 X 2018.

9 Tamże.
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na co dzień, rozmawiać z ludźmi. A to ludzie, a nie przywódcy i królowie, tworzą 
historię prawdziwą10.

Adam Zamoyski postanowił napisać historię Polski. Mimo sceptycznego po-
dejścia części wydawców, postanowił, że i tak – niezależnie od koniunktury – 
podejmie się tego zadania. Udało mu się w 1985 roku – ukazała się wtedy książ-
ka The Polish Way. A Thousand-Year History of the Poles and Their Culture. To 
był moment przełomowy w karierze, gdyż nie tylko chętniej wydawano jego 
publikacje, ale i też sam mógł wybierać tematy kolejnych opracowań11.

The Polish Way uzyskała w  1988 roku wyróżnienie Time-Life Club Silver 
Pen. Przez trzy tygodnie utrzymywała się na liście bestsellerów „Sunday Time-
sa”, a w 1989 roku uzyskała nagrodę literacką Stowarzyszenia Polskich Komba-
tantów12. Angielskie wydanie książki przez ponad 20 lat nie schodziło z półek 
księgarskich, a wznawiano je ponad 10 razy13.

17 lutego 1993 roku na spotkaniu z przedstawicielami londyńskiej diaspory 
z Ealingu, zorganizowanym przez Marię Baworowską, Adam Zamoyski opo-
wiedział o motywach, które skłoniły go do napisania historii Polski. Chodzi-
ło o zwrócenie uwagi czytelnika z Zachodu, z angielskiego obszaru językowego, 
że istniejąca dziś Polska ma swoje korzenie zapuszczone w kontynent Europy od 
wieków14.

W 2002 roku książka The Polish Way ukazała się w tłumaczeniu na język pol-
ski pod tytułem Własną drogą. Osobliwe dzieje Polaków i ich kultury.

Adam Zamoyski jest także autorem wielu innych publikacji, wydanych w ję-
zyku ojczystym oraz angielskim, a to m.in. biografia Chopina, życiorys Pade-
rewskiego (noszący tytuł The Last King of Poland), biografia Stanisława Augusta 
Poniatowskiego, książki The Forgotten Few i  jej polskie wydanie Zapomniane 
dywizjony. Losy wojenne lotników polskich, Polska: opowieść o dziejach niezwy-
kłego narodu.

Książkę Chopin w 1980 roku „Yorkshire Post” zaliczył do najbardziej po-
czytnych i w tym samych roku wyróżniono ją przez American Music Book So-
ciety15.

10 Tamże.
11 Tamże.
12 Encyklopedia polskiej emigracji…, s. 390–391.
13 Strona internetowa: Wydawnictwoliterackie.pl, dostęp 30 IX 2018.
14 S. Paula-Jadwiga, Adama Zamoyskiego kłopoty…, s. 4.
15 Encyklopedia polskiej emigracji…, s. 391.
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Adam Zamoyski był w 2011 roku gościem w Programie II Polskiego Radia, 
gdzie mówił na temat swojej książki Polska: opowieść o dziejach niezwykłego na-
rodu. Na pytanie „Czym jest polskość i z jakich powodów kraj można uznać za 
niezwykły?” odpowiedział:

Naród składa się z niesamowitej mieszaniny ludzi, którzy przybyli z różnych 
stron i  osiedlili się na rozdrożu Europy. Od chwili powstania państwa polskie-
go panuje w tym regionie uczucie pewnej jedności narodowej, spójności, mimo 
że jesteśmy bardzo zróżnicowani. Tego nie da się dostrzec u mieszkańców innych 
państw16.

Najnowszą publikacją Zamoyskiego jest biografia: Napoleon. The Man be-
hind the Myth, która w Anglii ukazała się jesienią 2018 roku. Książkę wyda-
no też w Niemczech i Holandii oraz w Polsce pod tytułem Napoleon. Człowiek 
i mit17.

Adam Zamoyski angażuje się w różne formy działalności i wspierania pol-
skich instytucji oświatowych i kulturalnych. W latach 80. uczestniczył w orga-
nizowaniu pomocy medycznej dla Polski. Założył fundację św. Jana Jerozolim-
skiego w Warszawie, w której mieści się ośrodek dla dzieci z trudnych rodzin18.

Ułatwiał kontakty, organizował pomoc finansową, szukał sponsorów dla 
placówek oraz instytucji w Polsce, m.in. dla Muzeum Czartoryskich w Krako-
wie, Biblioteki Kórnickiej, Państwowego Muzeum Zbiorów Sztuki na Wawelu, 
Muzeum Narodowego i Zamku Królewskiego w Warszawie.

Adam Zamoyski należał do Rady Biblioteki Polskiej w Londynie, ponadto 
był członkiem Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Stowarzy-
szenia Polskich Pisarzy na Obczyźnie, Komitetu Badań w Instytucie Studiów 
Polsko-Żydowskich w  Oksfordzie. Wchodził w  skład Rady Polskiej Macierzy 
Szkolnej, Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie, Rady Fundacji Pa-
mięci Żydów w Polsce i kilku innych instytucji.

Jest powiernikiem Fundacji Izabeli Działyńskiej w Londynie oraz fundacji 
im. Stefana Zamoyskiego19.

16 Rozmowa Hanny Marii Gizy z Adamem Zamoyskim na antenie Programu II Polskie-
go Radia, Opowieść o dziejach niezwykłego narodu, 13 VIII 2011, dostęp 12 X 2018.

17 A. Zamoyski, Napoleon. Człowiek i mit, przeł. M. Ronikier, Kraków, 2019. Por. strona 
internetowa: Adamzamoyski.com/news, dostęp 10 X 2018.

18 Rozmowa z Adamem Zamoyskim przeprowadzona przez Damiana A. Zaczka, Po-
trzebny dystans…

19 Encyklopedia polskiej emigracji…, s. 391–392.
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Adam Zamoyski został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem 
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski20 i Oficerskim Orderem Pro Merito Me-
litensi. W 1991 roku otrzymał honorowe obywatelstwo miasta Londynu.

Historyk w jednym z wywiadów dla Polskiego Radia w 2011 roku, na pyta-
nie „Czego chciałby dla Polski?”, odpowiedział:

Spokoju, żeby zniknęła wśród Polaków wzajemna podejrzliwość, żeby się wzajem-
nie bardziej szanowali. […] Na pewno nie należy zapominać o przeszłości, ale nie 
wolno pozwolić, żeby komukolwiek posłużyła ona do manipulacji politycznych21.

Dodał też:

Teraz można nareszcie zacząć odpolityczniać historię Polski, stawiać różne py-
tania, nawet trochę prowokować, nie narażając się na oskarżenia, jak dawniej22.

Dzięki jego pracy i zaangażowaniu w szerzenie wiedzy o historii Polski, o jej 
wybitnych osobowościach, autorowi udało się, jak sam to określił: Skonfronto-
wać fikcję z rzeczywistością, […] uchylić maskę dziejowym mitom, […] uwolnić 
się powoli z narodowych kompleksów23, a także wpisać historię Polski w historię 
Europy i świata.
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adam Stefan zamOySki 
– prOpagatOr Of pOliSH traditiOnS 

and patriOtic valueS
Summary

The article presents dr Adam Stefan Zamoyski, a known historian, biographer, author 
of many books and articles about Polish and European history. Two major bestsellers 

are the history of Poland: The Polish Way and 1812. Napoleon’s Fatal March on Moscow and 
its sequel Rites of Peace. His books have been translated into Russian, Chinese, Japanese 
and Persian as well as into most of the European languages. His comprehensive history of 
Poland, The Polish Way, not only featured in the best-seller lists for several weeks when it 
came out in 1987, but has never been out of print since. Zamoyski has also contributed to 
all the major British papers and periodicals, as well as lecturing widely in England, Europe 
and the United States.

Alongside his professional activities, Adam Zamoyski has always been profoundly con-
cerned with cultural heritage, its preservation and popularisation. He has worked on 
a number of projects, including the restoration and revaluation of the Czartoryski Museum 
in Kraków.

Adam Zamoyski is a member of many charities, e.g. Polish Association of the Sovereign 
Military and Hospitaller Order of Malta. In 1991 he established the Foundation of St John 
of Jerusalem in Warsaw, the first charitable organ of the Order of Malta in Poland. He is 
a Fellow of the Society of Antiquaries, of the Royal Society of Arts, and of the Royal Society 
of Literature. In 2012 Adam Stefan Zamoyski received the honorary doctorate of the Polish 
University Abroad in London.

Keywords: Adam Stefan Zamoyski, historian, biographer, Stefan Zamoyski Foundation, 
The Czartoryski Museum, St John of Jerusalem Foundation in Warsaw, Polish 
University Abroad in London
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Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie, Londyn

prOfeSOr Olgierd cecil zienkiewicz 
– Sylwetka wyBitnegO inżyniera

drOga życiOwa

Olgierd Cecil Zienkiewicz urodził się 18 maja 1921 roku w Caterham-Sur-
rey w Wielkiej Brytanii jako syn ojca Polaka i matki Angielki. Kiedy miał 

dwa lata, rodzina Zienkiewiczów przeniosła się do Polski, gdzie w latach 30. 
jego ojciec był sędzią w regionalnym sądzie w Katowicach. Olgierd przeszedł 
edukację szkolną w Polsce, w której ostatnie lata spędził w internacie w Rydzy-
nie koło Leszna, gdzie między innymi uczył się podstaw żeglarstwa i budowy 
łodzi. Po maturze miał rozpocząć studia wyższe na Politechnice Warszawskiej 
we wrześniu 1939 roku. Plany te jednak zburzyła wojna, a młody Olgierd wziął 
udział w obronie stolicy.

Po upadku Warszawy Zienkiewicz wyruszył w długą i pełną niebezpie-
czeństw podróż przez okupowaną Europę, najpierw do Włoch, które wtedy 
jeszcze nie były objęte działaniami wojennymi, a następnie do Francji, gdzie 
jego ojciec pracował w wolnym rządzie polskim w Angiers. Po upadku Francji 
w 1940 roku rodzina Zienkiewiczów przedostała się statkiem do Wielkiej Bry-
tanii.

Po przybyciu do Londynu Olgierd zaczął natychmiast szukać możliwości 
podjęcia studiów. W tym czasie rząd brytyjski oferował Polakom, którzy zna-
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leźli się w wyniku działań wojennych w Wielkiej Brytanii, stypendia na studio-
wanie w Imperial College. Olgierd skorzystał z tej możliwości, ale ponieważ nie 
udało mu się dostać miejsca na wydziale architektury okrętów, wybrał kierunek 
inżynierii budowlanej. Po uplasowaniu się na pierwszym miejscu na zakończe-
nie pierwszego roku studiów otrzymał stypendium na dwa dalsze lata. Dyplom 
ukończenia studiów uzyskał w 1943 roku jako jeden z dwóch absolwentów wy-
różnionych bardzo dobrymi ocenami.

Zachęcony tymi dobrymi wynikami Olgierd Zienkiewicz postanowił konty-
nuować pracę naukową. Osobą, która miała wpływ na Zienkiewicza we wcze-
snych latach jego kariery był W. G. Bickley, profesor matematyki w  Imperial 
College, który wspierał Zienkiewicza, pomagając mu w zdobyciu wiedzy ma-
tematycznej, niezbędnej w rozwiązywaniu różnych teoretycznych problemów 
analitycznych. Olgierd nigdy nie zapomniał tego gestu i to zapewne wyjaśnia 
jego późniejsze zaangażowanie w pomoc młodym naukowcom przez cały czas 
swojej bogatej kariery.

życie zawOdOwe

Po uzyskaniu stopnia doktora w  1945 roku na podstawie pracy „Classical 
theories of gravity dam design in the light of modern analytical methods” 

(„Klasyczne teorie projektowania ciężkich zapór wodnych w świetle współcze-
snych metod analitycznych”) Olgierd Zienkiewicz skierował swoje zaintereso-
wania na kwestie praktyczne, związane z projektowaniem i budową wielkich 
konstrukcji inżynierskich. Otrzymał pracę w renomowanej brytyjskiej firmie 
konsultacyjnej Sir William Halcrow na stanowisku kierownika nadzoru projek-
tu zapór hydrotechnicznych w Szkocji. Zienkiewicz spędził na tym stanowisku 
cztery lata, pracując między innymi przy projektowaniu i konstrukcji komplek-
sowego systemu hydroelektrycznego w Glen w północnej Szkocji.

Pomimo początkowych sukcesów w praktyce inżynierskiej dalszą część swo-
jej zawodowej działalności Zienkiewicz poświęcił karierze akademickiej. Roz-
począł od stanowiska wykładowcy na Wydziale Inżynierii na Uniwersytecie 
w Edynburgu, gdzie pracował w latach 1949–1957.

Następnie, w  latach 1957–1961, był profesorem wizytującym w dziedzinie 
konstrukcji i budownictwa na Uniwersytecie Northwestern w Evanston, Illino-
is, USA.

W 1961 roku Zienkiewicz został mianowany profesorem i dziekanem Wy-
działu Inżynierii Budowlanej na Walijskim Uniwersytecie w  Swansea, gdzie 
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stworzył Instytut Metod Numerycznych w Inżynierii, który w niedługim czasie 
zdobył niezwykle wysoką międzynarodową renomę.

Profesor Zienkiewicz był aktywnym nauczycielem akademickim na Uniwer-
sytecie w Swansea aż do formalnego przejścia na emeryturę w 1988 roku, ale 
kontynuował pracę akademicką jako professor emeritus. Równocześnie przy-
jął stanowisko kierownika ufundowanej przez UNESCO Katedry Metod Nu-
merycznych w Inżynierii na Politechnice Katalońskiej w Barcelonie, które pia-
stował przez następne 15 lat. Przez ostatnie lata z zaangażowaniem pracował 
nad siódmym wydaniem swojej monumentalnej monografii Metoda Elemen-
tów Skończonych w mechanice konstrukcji. Profesor Zienkiewicz pozostał zawo-
dowo aktywny niemal do śmierci.

Profesor Zienkiewicz zainicjował rozliczne serie naukowych podręczników 
i monografii, poczynając od fundamentalnego dzieła Metoda Elementów Skoń-
czonych w mechanice konstrukcji, którego pierwsza edycja ukazała się w 1967 
roku, do wielotomowej serii „Metoda Elementów Skończonych”, która powsta-
ła w 2005 roku i do dziś pozostaje głównym źródłem wiedzy i odwołań w tej 
dziedzinie. Ponadto Olgierd Zienkiewicz opublikował ponad 600 artykułów 
naukowych, a także (wspólnie z profesorem Richardem H. Gallagherem z Uni-
wersytetu w Tuscon w Arizonie) był inicjatorem utworzenia słynnego czasopi-
sma „Międzynarodowe Archiwum Metod Numerycznych w Inżynierii”, który 
do dziś jest najważniejszą pozycją o dziedzinie MES. W trakcie swojej kariery 
był członkiem 28 rad naukowych rozmaitych technicznych periodyków nauko-
wych.

najważniejSze OSiągnięcie 
– metOda elementów SkOńczOnycH

Profesor Olgierd Zienkiewicz CBE, FRS, FREng, FIC, FICE – jest uznany 
przez międzynarodowe środowisko jako czołowy twórca Metody Elemen-

tów Skończonych (MES). Do dziś w  światowej literaturze poświęconej inży-
nierii komputerowo wspomaganej (CAE – Computer-Aided Engineering) 
prof. Zienkiewicza uważa się za „ojca Metody Elementów Skończonych” oraz 
jej praktycznego zastosowania do rozwiązania problemów mechaniki.

Podstawową zaletą MES jest możliwość uzyskania wyników rozkładu na-
prężeń, przemieszczeń dla skomplikowanych kształtów projektowanych obiek-
tów, wobec których niemożliwe jest przeprowadzenie obliczeń analitycznych 
bez znacznych uproszczeń.

PROfESOR OLgIERD CECIL ZIENKIEWICZ
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1. Dyskretyzacja modelu ciągłego — transformacja w zbiór (siatkę) elementów skończo-
nych: a) model geometryczny ciągły, b) model dyskretny idealny, c) model dyskretny ob-
liczeniowy

2. Sposób postępowania podczas przygotowania geometrii CAD do obliczeń MES: a) zbu-
dowanie dokładnego modelu CAD, b) uproszczenie geometrii modelu CAD, c) dyskrety-
zacja modelu uproszczonego

Andrzej fórmaniak
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MES umożliwia, aby dane zagadnienie projektowe mogło być symulowane 
w pamięci komputera bez konieczności budowania prototypu, co znacznie uła-
twia proces projektowania.

To metoda obliczeniowa, której głównym założeniem jest podział analizo-
wanego obiektu (o złożonym kształcie i nieskończonej liczbie stopni swobody) 
przez ściśle określoną liczbę elementów w kształcie prymitywów geometrycz-
nych o  skończonej liczbie stopni swobody. Podział kontinuum na skończoną 
liczbę fragmentów nazwano dyskretyzacją obiektu.

Metoda ta, oparta o numeryczną technikę obliczeniową, poczynając od lat 
60 XX wieku, zrewolucjonizowała procedury analizy i projektowania konstruk-
cji budowlanych, mechanicznych, lotniczych oraz innych obiektów inżynier-
skich. Początkowo koncepcja tej metody była oparta na konwencjonalnym po-
dejściu do analizy konstrukcji inżynierskich.

Obliczenia MES mogą być przeprowadzane w przestrzeni dwuwymiarowej 
(2D), w której dyskretyzacja obiektu analizy sprowadza się najczęściej do po-
działu obszaru na trójkąty.

Z uwagi na postęp techniki komputerowej w ostatnich latach większość pa-
kietów symulacyjnych jest wyposażona w  możliwość rozwiązywania zagad-
nień w przestrzeni trójwymiarowej (3D). Dyskretyzacja obiektu przestrzenne-
go w tym przypadku polega zazwyczaj na podziale zajmowanej przestrzeni na 
czworościany. Modelowanie takie pozbawione jest fundamentalnych ograni-
czeń technologii 2D, ale za to znacznie bardziej wymagające pod względem pa-
mięci i mocy obliczeniowej komputera.

Reasumując, należy zauważyć, że zastosowanie Metody Elementów Skoń-
czonych we wspomaganych komputerowo analizach inżynierskich umożliwia 
szybkie i względnie dokładne osiągnięcie wyników, których uzyskanie w spo-
sób analityczny byłoby wyjątkowo trudne lub wręcz niemożliwe.

Wykorzystanie MES do zweryfikowania poprawności funkcjonowania da-
nego wyrobu umożliwia krokową lub dokładną optymalizację jego wybranych 
cech już od wczesnych etapów rozwoju produktu. Uzyskuje się więc możliwość 
radykalnego skrócenia czasu trwania uruchomienia produkcji nowego wyrobu 
lub modyfikacji wyrobu już znajdującego się w produkcji.

PROfESOR OLgIERD CECIL ZIENKIEWICZ
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3. Praktyczne zastosowanie Metody Elementów Skończonych do analizy zderzeń pojazdów 
(u góry) i w medycynie

Andrzej fórmaniak
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OSOBOwOść i życie prywatne

Pozycja Profesora Zienkiewicza na polu elementów skończonych jest niewąt-
pliwie rezultatem jego doniosłych naukowych osiągnięć, ale w znacznym 

stopniu także wynikiem jego nadzwyczaj bogatej osobowości. Jedną z jego cech 
charakterystycznych była niespotykana zdolność do syntezy naukowych osią-
gnięć, dotyczących nawet najbardziej skomplikowanych zagadnień, z których 
następnie wyodrębniał część teoretyczną i numeryczną, by tę drugą przedsta-
wiać studentom w sposób jasny i zrozumiały w postaci logicznego algorytmu 
numerycznego. W trakcie swej długiej kariery profesor Zienkiewicz wypromo-
wał ponad 70 doktorów, z których wielu osiągnęło wiodące pozycje w nauce 
i przemyśle.

Na decyzję Olgierda Zienkiewicza, aby spędzić niemal całą karierę w Swan-
sea, niewątpliwie wpłynęła jego wielka miłość do żeglarstwa, którą zapałał już 
w młodości. Ofiarami lub może beneficjentami tej pasji byli studenci i wizytu-
jący naukowcy na Uniwersytecie w Swansea – często angażowani jako załoga 
jego jachtu.

Profesor Zienkiewicz posiadał niezwykle otwartą osobowość i  nawiązał 
wiele przyjaźni podczas swych niezliczonych podróży. Szczególnie charaktery-
stycznym rysem jego osobowości był ciekawy i żywy umysł, wzbogacony przez 
wspaniały intelekt, co powodowało, że wieczorne dyskusje po kolacji (a był 
wielbicielem polskiej kuchni) zawsze wypadały fascynująco i obejmowały nie-
zwykle szeroką tematykę.

Miał ponadto fenomenalną pamięć, która pozwalała mu nawet w później-
szym okresie życia na cytowanie fragmentów Iliady z czasów edukacji w szko-
le średniej, śpiewanie piosenek Władysława Szpilmana lub cytowanie istotnych 
konkluzji ze swoich publikacji.

Profesor Zienkiewicz był żonaty z Hellen, z którą mieli razem trójkę dzieci: 
Andrew, David oraz Krystynę oraz czworo wnucząt.

Olgierd Cecil Zienkiewicz zmarł 2 stycznia 2009 roku, mając 87 lat.

wyróżnienia

Profesor Olgierd Zienkiewicz piastował wiele zaszczytnych funkcji, między 
innymi:

 ■ Commander of the Most Excellent Order of the British Empire (CBE);
 ■ Fellow of the Royal Society (FRS);
 ■ Fellow of the Royal Academy of Engineering (FREng);

PROfESOR OLgIERD CECIL ZIENKIEWICZ
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 ■ Fellow of the Imperial College, London (FIC);
 ■ Fellow of the Institution of Civil Engineers (UK) (FICE).

Nadano mu ponad 30 doktoratów honoris causa za jego niezwykłe osiągnię-
cia.

Otrzymał wiele specjalnych odznaczeń honorowych i medali, a w tym Medal 
Królowej Elżbiety II od Brytyjskiego Towarzystwa Królewskiego, Medal Księcia 
Filipa od Królewskiej Akademii Inżynierskiej, Medal Gaussa od Niemieckiej 
Akademii Nauk, Medal Newmarka od Amerykańskiego Stowarzyszenia Inży-
nierów Budowlanych, Medal Timoshenki od Amerykańskiego Stowarzyszenia 
Inżynierów Mechaników oraz Medal Newtona-Gaussa od Międzynarodowego 
Towarzystwa Mechaniki Obliczeniowej.

Profesor Zienkiewicz był również członkiem honorowym Stowarzyszenia 
Techników Polskich w Londynie.
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4. Olgierd Zienkiewicz i jego niektóre wyróżnienia
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PROfESOR OLgIERD CECIL ZIENKIEWICZ

Andrzej fórmaniak

prOfeSSOr Olgierd cecil zienkiewicz 
– a diStinguiSHed engineer

Summary

The article discusses both private and professional life of prof. Olgierd Cecil Zienkiewicz 
who spent most of his life in England. He was a distinguished engineer, specialising in 

designing and building huge architectural constructions. What brought him international 
recognition, however, was his creation of Finite Elements Method, which found its practi-
cal use. The method enables the simulation of a design issue in the computer memory with-
out the necessity to build an actual prototype, which greatly facilitates the design process. 

Keywords: Olgierd Cecil Zienkiewicz, engineering, Finite Elements Method
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nina taylor-terlecka
Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Londyn

tymOna terleckiegO 
prOfil pOlityczny

Tymon Terlecki (1905–2000) uchodził za postać sztandarową polskiej emi-
gracji niepodległościowej w Londynie, gdzie mówiono o nim Tymon Ateń-

czyk, Pielgrzym Polski, Chorąży Emigracji lub Polak Walczący.
Janusz Degler pisze:

Propaganda komunistyczna długo traktowała go jak jednego z głównych wro-
gów nie bez racji widząc w nim duchowego przywódcę emigracji, gdyż najgłębiej 
i najwnikliwiej określił zadania, postawę, a zwłaszcza etos uchodźcy polityczne-
go. Chciał budzić w emigrantach świadomość roli i zadań, jakie na nich ciążą1.

Dlatego był długo na czarnej liście pisarzy zakazanych w PRL-u2.

1 J. Degler, Tymona Terleckiego „jedność w wielorakości”, laudacja wygłoszona 3 czerw-
ca 1991 r. w Sali Malinowej POSK-u z okazji nadania Terleckiemu tytułu doktora ho-
noris causa przez Uniwersytet Wrocławski; druk: „Odra”, 1992, nr 2–3, s. 48–50 oraz 
w: Promocja Tymona Terleckiego na doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskie-
go, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1993, s. 26–34.

2 M. Kisiel, Historiozof polskiej emigracji. Tymona Terlecki w pierwszych latach drugie-
go wychodźstwa niepodległościowego; w: Tymon Terlecki. Pamięć i sumienie emigracji, 
red. J. Jarzębski, A. Juszczyk, Przemyśl, 2009, s. 222–256, przedruk w: Critica varia, 
„Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, nr 3062, 2013, s. 79–98; por. 
J. Kryszak, Tymona Terleckiego projekt kodeksu duchowego nowej emigracji, w: tenże, 
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Urodził się w Przemyślu jako poddany Franciszka Józefa, później absolwent 
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, gdzie należał do Zespołu Stu – gru-
py postępowo-radykalnej o  programie syndykalistycznym. Terlecki był zna-
ny przed wojną głównie jako teatrolog. Wykładał historię dramatu polskiego 
i światowego w Państwowym Instytucie Sztuki Teatralnej w Warszawie (1934–
1939). Należał do kierownictwa literackiego pięciu teatrów warszawskich (Na-
rodowego, Polskiego, Nowego, Letniego i Małego) przy Towarzystwie Krzewie-
nia Kultury Teatralnej, był zastępcą redaktora „życia Sztuki” oraz redagował 
pisma: „Scena Polska”, „Teatr” oraz serię wydawniczą „Wiedza o Teatrze”.

Jako teoretyk radia, oddzielnej formy sztuki, występował w Polskim Radiu – 
najpierw we Lwowie, potem w Warszawie.

Wybuch wojny zastał go we Francji. Jako strzelec pospolitego ruszenia miał 
kategorię wojskową C1 i 2 września 1939 roku zgłosił się bez rozkazu do Biura 
Werbunkowego Ochotników Armii Polskiej w Paryżu na kandydata do Szko-
ły Podchorążych w obozie nowo powstającego Wojska Polskiego w bretańskim 
Coëtquidan, usytuowanym 40 kilometrów od Rennes. Tam 1 października 
w gronie pisarzy i publicystów omawiano możliwość wydawania pisma obozo-
wego. Jest zapis naocznego świadka tego zebrania, Witolda Leitgebera:

1 X 1939 Płk Grzędziński proponuje tytuł „Gromada żołnierska” […]. Terlecki 
proponuje bardziej szumny: „Polska Walcząca”. Coëtquidan – mówi – jest zaląż-
kiem nowej armii. Jesteśmy w tej chwili we Francji jedyną Polską walczącą skoro 
w kraju ustały walki. Ale i ten tytuł budzi zastrzeżenia i wątpliwości. Przecież jesz-
cze nie walczymy – podkreślają niektórzy. Terlecki odpowiada z wielkim przeję-
ciem, że jesteśmy Polską, która chce walczyć i zapewne niedługo będziemy walczyć 
[…]. Kto będzie redaktorem? Wygląda na to, że Terlecki, ale są też inni amatorzy3.

A po ziemi wychodźcy idą w obce kraje. O poezji i poetach Drugiej Emigracji, Gdańsk, 
2010, s. 23–41; O Terleckim-teatrologu zob. Tymon Terlecki 1905–2000, nr monogra-
ficzny „Pamiętnika Teatralnego”, 2011, zeszyt 3–4 (239/240); o  Terleckim-filozofie 
zob. K. Dybciak, Filozofowanie Tymona Terleckiego – między personalizmem a herme-
neutyką, w: Filozofia na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie, red. M. Płotka, J. Pyłat, 
A. Andrzejuk, Warszawa – Londyn, 2014, s. 127–137; I. Andrzejuk, Filozofia w myśli 
historycznej i politycznej Tymona Terleckiego, tamże, s. 139–147; o innych aspektach 
zob. Tymon Terlecki – etos emigranta, red. J. Kryszak, M. Mroczkowska, Toruń, 2004; 
Tymon Terlecki. Pamięć i sumienie emigracji…, Przemyśl, 2009; „Pamiętnik Literacki”, 
Londyn, 2017, t. LIII.

3 W. Leitgeber, W kwaterze prasowej. Dziennik z lat wojny 1939–1945. Od Coëtquidan 
do „Rubensa”, Londyn, 1972, s. 13–14.
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Teatrolog przemieniony na żołnierza miał redagować „Polskę Walczącą” – 
tygodnik dla Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie – przez 10 lat. Znamienne 
pod tym względem są jego słowa z października 1940 roku: Kampania września 
trwa, jeśli trzeba, będzie trwała lata, dziesiątki lat, tyle lat, ile żyć będzie nasze po-
kolenie, następne po nas i następne po nim4.

Jeszcze podczas wojny obserwował środowisko uchodźcze, nie miał też 
złudzeń, gdy zaczął snuć refleksje na temat emigracji, która stanowi temat do 
powieści obyczajowej5, zaś rok później po konferencji prasowej zapisał w no-
tatniku: Kassandro, Kassandro, idź do Ritza!6. Wojna jeszcze trwała, gdy for-
mułował program emigracji, określał jej zadania i obowiązki, ujmując zagad-
nienie w kategoriach etyki i historii, a nie koniunktury czy doraźnej strategii 
politycznej.

W marcu 1945 roku ukazał się jego głośny apel Do emigracji polskiej 1945 
roku7. Zakończenie wojny i zwycięstwo aliantów oznaczało dla Polaków „dno 
najgłębsze”:

Usunął się nam wtedy grunt spod nóg, zatrzasnęła się przed nami perspektywa. 
Szeregi poszły w rozsypkę, załamała się zwarta linia frontu. […] W tym mieście 
patrzono na nas jak na trouble-fêtes, na intruzów, którzy zakłócają radość zwy-
cięstwa, przychodzą na wesele w głębokiej żałobie8.

Na takim tle sytuacja osobista pisarza także nie skłaniała do optymizmu. Po 
demobilizacji

4 T. Terlecki, Kampania wrześniowa trwa, „Polska Walcząca”, 5 X 1940, nr 30, s. 1; por. 
Z. Nagórski, Wojna w Londynie. Wspomnienia 1939–1945, Paryż, 1966, s. 77–78.

5 List T. Terleckiego do Toli Korian z 6 XI 1942, archiwum Tymona Terleckiego w Oks-
fordzie (tamże inna przywoływana korespondencja).

6 T. Terlecki, Notatnik, 18 XI 1943, archiwum Tymona Terleckiego w Oksfordzie.
7 T. Terlecki, Do emigracji polskiej 1945 roku, w: Święty płomień, „Biblioteka »Wczoraj 

i Dziś«”, Londyn, 1945, s. 6–12; przedruk: „W Drodze”, 11 XI 1945, nr 19–20 (61–62); 
tenże, Szukanie równowagi. Szkice literackie i  publicystyczne, Londyn, 1985; tenże, 
Emigracja naszego czasu, red. N. Taylor-Terlecka, J. Święch, Lublin, 2003; również 
w: Antologia polskiej krytyki literackiej na emigracji 1945–1985, wybór, wstęp i bio-
gramy J. Dąbała, Lublin, 1992; Nowy styl. Nowe pióra. Antologia krytyki i  eseistyki 
1939–1945, oprac. J. Święch, A. Wojtowicz, Lublin, 2015, s. 613–619, przekład na nie-
miecki: An die polnische Emigration von 1945, w: Polen im Exil. Eine Anthologie, tłum. 
R. Schidgall, hrsg. K. Dybciak, Frankfurt am Main, 1988.

8 T. Terlecki, Intelekt i pasja, „Wiadomości”, 20 VIII 1961, nr 803 (34).
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Korpus Przysposobienia nie przewiduje żadnej formy specjalnej dla inteligen-
tów, zaszeregowuje jednakowo wszystkich. Jest to perspektywa dość ponura […] 
wegetacji pozbawionej sensu i widoków. Patrzę w to jednak ze spokojem, cierpli-
wością i determinacją9.

Wyznał po latach: Mnie, najnaiwniej w świecie, roiła się rzeczpospolita emi-
gracyjna, zwarte, dynamiczne getto, podrażniające obcą otoczkę10, co potwier-
dza prywatny zapis tego okresu: Emigracja zamajaczyła mi się po wagnerowsku, 
patetycznie, monumentalnie. I – znalazłem się wśród bankrutów i kramikarzy11. 
Jego zdaniem, zawinił tu brak adekwatnej świadomości politycznej wśród elit, 
niechcących z góry założyć, iż emigracja potrwa nieco dłużej niż „do wiosny”. 
Jeszcze we wrześniu 1945 roku Terlecki sygnalizował:

Emigracja powinna zdobyć się na wysiłek idei, myśli, działania, organizacji. 
Powinna nie „usprawiedliwiać się”, ale – wykazać się, wylegitymować. Niestety 
nie widzę w tym względzie żadnych istotniejszych usiłowań. […] Nie ma żadnej 
inicjatywy. żadnej dynamiki12.

W eseju Do podstaw romantyzmu społecznego13, napisanym w listopadzie 1945 
roku, porusza wątek rewolucji narzuconej Polsce i Europie, co pociągało za sobą

wsteczną i  ponurą ideę „strefy wpływów”, która tylko nową nazwą oznacza 
tradycyjne imperium centralistyczne, eufemizmem skrywa niewolę: Finów, Łoty-
szów, Estończyków, Litwinów, Polaków, Węgrów, Rumunów, Serbów, Słoweńców, 
Chorwatów, Czechów i Słowaków14.

9 List T. Terleckiego do K. Wierzyńskiego z 12 VIII 1946.
10 T. Terlecki, Andrzej Bobkowski, „Wiadomości”, 12–19 VIII 1962, nr 854–855 (32/33); 

przedruk: tenże, Szukanie równowagi…; tenże, Spotkania ze swoimi, Wrocław, 1999; 
A. Bobkowski, Listy do Tymona Terleckiego 1956–1961, oprac. N. Taylor-Terlecka, Bi-
blioteka „Więzi”, t. CXCII, Warszawa, 2006.

11 T. Terlecki, Notatnik, lipiec 1961.
12 List T. Terleckiego do K. Wierzyńskiego z 30 IX 1945; zob. N. Taylor-Terlecka, Pisa-

rze wobec rządu RP na emigracji – dialog listowny Kazimierza Wierzyńskiego i Tymo-
na Terleckiego, w: Londyńska reduta. Prezydenci RP na uchodźstwie i działalność pol-
skiej emigracji niepodległościowej, red. J. Kłaczkow, M. Golon, K. Kania, Z. Girzyński, 
Toruń, 2017, s. 19–29.

13 T. Terlecki, Do podstaw romantyzmu społecznego (napisane w  listopadzie 1945), w: 
Na romantycznym szlaku, „Biblioteka »Wczoraj i Dziś«”, nr 7, Londyn, 1946, s. 6–11; 
polemika: „Trybuna”, 1 V 1946, s. 18; przedruk w: T. Terlecki, Emigracja naszego cza-
su…, s. 101–106.

14 T. Terlecki, Emigracja naszego czasu…, s. 105.
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Ponadto

rewolucjonizowanie Europy, to zajmowanie stanowisk podstaw bojowych do 
krucjaty przeciw kulturze europejskiej… Dlatego rewolucji można nie chcieć, 
można ją odrzucać i potępiać, ale gdy jest — nie można, nie wolno, niepodobna 
jej nie doceniać15.

Wobec tego stanu rzeczy wysuwa koncepcję Nadrewolucji, która dojrzała

w katakumbach polskich, w świadomości i decyzji narodu prowadzącego wal-
kę o swój nagi byt na zetknięciu i spiętrzeniu dwu fal rewolucyjnych […]. Świad-
czy o tym program Polski Ludowej, sięgający sierpnia 1941 roku, świadczy jesz-
cze dobitniej porozumienie czterech stronnictw, ogłoszone w październiku 1943 
roku16.

I dalej:

Dlatego rewolucji nie zwalcza się kontrrewolucją, ale nadrewolucją, pobiją się 
ją tym, że przytwierdza się wszystkiemu, co w niej jest jakby mimowolnie moral-
ne, bez płacenia trybutu – to, co jest świadomie niemoralne.

Dlatego też czasy takie jak te, które przeżywamy, noszą w sobie możliwość prze-
obrażeń i odnowień, jeśli rewolucja zostanie zdystansowana, pobita moralnie – 
jeśli wyjmie się sztandar z jej rąk, aby pokazać, że są unurzane we krwi, że umieją 
burzyć i zabijać, a nie umieją budować17.

W eseistyce Terlecki nie izoluje problematyki ściśle polskiej od szerszego za-
gadnienia kultury i polityki ówczesnej Europy. Polska z Europą mają iść w tan-
demie:

Wolno myśleć, że właśnie w tym, co tu nazwano nadrewolucją, zawiera się na-
kaz dla przyszłości, rzeczywista szansa ocalenia Europy i  kultury europejskiej. 
Wolno myśleć, że właśnie w tym, nie w czym innym, zawiera się społeczne zada-
nie emigracji polskiej 1945 roku.

Jeśli tu powiedziano, że nadrewolucja zdaje się stanowić rzeczywistą możliwość 
ocalenia Europy i kultury europejskiej, znaczy to także, iż tylko w takiej przeobra-
żonej Europie i przemienionej kulturze europejskiej jest miejsce na Polskę, jej wol-
ność i odrębność cywilizacyjną18.

15 Tamże, s. 105.
16 Tamże, s. 105.
17 Tamże, s. 102
18 Tamże, s. 104.
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Nie oznacza to jednak odciążenia czy zwolnienia z obowiązków. Swoją dro-
gą, emigracja polska

musi zrozumieć, że jej zadaniem jest nie przeżycie, ale życie, tworzenie tre-
ści żywotnych. Nie bierne przetrwanie, tylko wypracowanie nowych zarysów 
wspólnego bytu. Albo przeobrazi się z  emigracji biurokratycznej w  emigrację 
ideową, z emigracji etatystycznej w emigrację odpowiedzialną za siebie, świa-
domą zadań, celów i środków – albo przegra siebie i straci to, co los złożył w jej 
ręce19.

W marcu 1946 roku kolejne wnioski dla etosu uchodźczego wyciągał z pism 
politycznych Mickiewicza – z Ksiąg Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego, 
„Pielgrzyma Polskiego” i „Trybuny Ludów”. Nadmienił, że wielu z nas jeszcze 
nie widzi, że bez płomienia idei przewodniej emigracja naszego czasu, nie tylko 
niczego nie dokona, ale nawet nie ostoi się w zawrotnym wirze zdarzeń20. Nawią-
zując do założeń Ksiąg Narodu Polskiego…, podkreślił, że przełom polityczny 
jest nieodłączny od przełomu moralnego, gdyż odnowienie jest albo integralne, 
całkowite, obejmujące całe życie i całego człowieka – jak to później jasno widział 
Charles Péguy – albo go nie ma wcale21.

Nieraz poruszał tę tematykę na publicznych odczytach. Na pierwszym wie-
czorze zbiorowym, urządzonym przez Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie 
w Ognisku Polskim pt. „Myślą w Ojczyźnie”, odczytał fragment poważnej roz-
prawy o emigracji z 1945 roku, stawiającej szereg zasadniczych tez o zadaniach 
Kraju i emigracji22. W tym okresie powstawał cały szereg esejów poświęconych 
zagadnieniom emigracyjnym: O religię kultury23, Do podstaw romantyzmu spo-
łecznego, a na pierwszej stronie kolejnych numerów „Wiadomości”: Emigracja 
polska wczoraj i dziś24, Emigracja walki25 oraz wspomniany już odczyt Mickie-
wicz i my.

19 Tamże, s. 103.
20 T. Terlecki, Mickiewicz i my, „Wiadomości”, 21 IV 1946, nr 3, s. 1; stanowi potem 

przedmowę do: Adam Mickiewicz. Słowa do Emigracji i słowa do Europy. Wybór pu-
blicystyki, red. T. Terlecki, London, 1948; przedruk: tenże, Szukanie równowagi…, 
s. 109–126; tenże, Emigracja naszego czasu…, s. 59–75.

21 T. Terlecki, Mickiewicz i my…, s. 69.
22 S. S. K., Notatka, „Dziennik Polski”, 6 XI 1946. Wieczór odbył się 30 X 1946 r.
23 T. Terlecki, O religię kultury, „W Drodze”, Jerozolima, 16 II 1946, nr 2 (64).
24 Tenże, Emigracja polska wczoraj i dziś, „Wiadomości”, 7 IV 1946, nr 1.
25 Tenże, Emigracja walki, „Wiadomości”, 14 IV 1946, nr 2.
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W tym referacie „program” polityczny Terleckiego da się określić tylko 
w  wielkim uproszczeniu – pierwsze zadanie emigracji niepodległościowej to 
walka polityczna:

To jest zasadniczy, podstawowy sens jej istnienia. Emigracja polityczna, która 
by zaprzestała takiej walki albo zwątpiła w jej celowość, która utraciła polityczną 
wiarę i polityczną dynamikę, przestałaby być sobą26.

Na arenie międzynarodowej powinno się wciągać w orbitę swoją losy innych 
narodów uciemiężonych i ocalić

jedność Europy środkowo-wschodniej, jedność kontynentu europejskiego, jed-
ność narodów kultury chrześcijańskiej – to są związki, to są cele wyższe, w któ-
rych się mieści, z którymi organicznie, nieuchronnie wiąże się sens istnienia i cel 
działania emigracji 1945 roku27.

Nadrzędna wartość, a także główna broń to walka o kulturę:

Jest to punkt olbrzymiej wagi: uświadomić sobie i bez przerwy ukazywać in-
nym, że Polska była dojrzała do całkowitej przebudowy, że wypracowała jej pla-
ny w katakumbach konspiracji, że powzięła tam zasadnicze postanowienia jedne 
z bardziej doniosłych w naszej historii społecznej28.

Wobec tego pada znamienne wezwanie: Heroizm emigracji polskiej 1945 ro-
ku jest prosty: wytrwać w kulturze europejskiej na przekór jej samej29.

Zdzisław Broncel podsumował, iż dla Terleckiego

Wojna była nie tylko bojem o zachowanie czy odzyskanie polskiej niepodległo-
ści, lecz także walką o podstawy europejskiej kultury, o samo istnienie Europy 
i o zachowanie w Europie właściwego miejsca przez Polskę, czyli o przynależność 
do kultury zachodniej30.

26 Tenże, Nowa emigracja polska, brulion niedrukowany z nadpisem: „Jest to rękopis 
(I szkic) broszury, którą napisałem na życzenie K. Wierzyńskiego – niedrukowa-
ny z powodu trudności materialnych”; zob. N. Taylor-Terlecka, Broszurzyna dla Ka-
zia, czyli katechizm dla Polonii amerykańskiej, „Przegląd Polski (Nowy Dziennik)”, 6 VI 
2003; „Tydzień Polski”, 28–29 II, 6–7 III 2004; pod tytułem Rękopis Katechizmu dla Polo-
nii amerykańskiej, w: Między historią a prawem. Tom studiów dedykowany pamięci pro-
fesora Bronisława Hełczyńskiego (1890–1978), red. P. Leszczyński, R. Nira, M. Szczerbiń-
ski, Gorzów Wielkopolski, 2007, s. 503–509.

27 Tamże.
28 Tamże.
29 T. Terlecki, Emigracja naszego czasu…, s. 30.
30 Z. Broncel, Krytyk polskiego sprzysiężenia, „Wiadomości”, 20 VI 1954, nr 24 (429).
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Aczkolwiek w  środowisku londyńskim nie brakowało niedowiarków, ide-
owo chwiejnych czy też jawnych oponentów takich założeń, z pewnością nie 
rzutowało to na przekonania Terleckiego, który zachował wiarę w rzecz, zdawa-
łoby się, graniczącą prawie z niemożliwością: w utrzymanie, a co więcej, w rozwój 
niezależnej polskiej literatury31.

W tym miejscu da się stwierdzić, że Terlecki swoje polityczno-ideowe wy-
tyczne wyłożył w większości przed pojawieniem się w Rzymie pierwszego nu-
meru „Kultury” z drukiem jego eseju o Socjalizmie chrześcijańskim, napisanego 
jeszcze w czerwcu 1946 roku. Postulował o zmiany i reformy, przede wszystkim 
społeczne, w Polsce wyzwolonej spod komunizmu.

Dość długo stronił od czynnego udziału w  emigracyjnym życiu politycz-
nym. Nie chciał jednak być „białym emigrantem”. Pisał do Wierzyńskiego”

Ja nie chcę być poza rzeczywistością chcę być wewnątrz życia. Chcę być wobec 
sądu podsądnym, nie statystą, widzem, świadkiem. Chcę móc powiedzieć: robi-
łem, com mógł, ale to było za mało, sądźcie i potępcie32.

Uważał, że jedyny sposób działania w demokracjach zachodniej Europy to 
poprzez stronnictwa, czyli partie polityczne. W wojennym i powojennym Lon-
dynie funkcjonowały co prawda wszystkie przedwojenne polskie partie poli-
tyczne od PPS po endecką chadecję, ale z nimi nic go nie łączyło ideowo czy 
programowo.

W lutym 1945 roku natomiast powstało nowe stronnictwo polityczne – Pol-
ski Ruch Wolnościowy „Niepodległość i Demokracja” (dalej: NiD), istniejący 
jako tajna grupa od października 1944 roku33. Skupiał intelektualną śmietankę 
młodszych emigrantów, z którymi Terlecki dzielił wspólne przekonania. Wciąż 
namawiany, wreszcie zwerbowany przez kolegów do współpracy (nidowcom 
zależało bowiem na niezależnej postawie i wytrawnym piórze), Terlecki w lu-
tym 1946 roku wygłosił na zebraniu publicznym mowę pt. „Wojna nerwów”34. 
Współdziałając z grupą przez następnych paręnaście lat, przemawiał na obra-
dach i zebraniach, umieszczał artykuły i polemiki na łamach organu „Trybuna”. 

31 Tamże.
32 List T. Terleckiego do K. Wierzyńskiego z 21 lub 26 VI 1948.
33 Zob. S. Łukasiewicz, Partia w warunkach emigracji. Dylematy Polskiego Ruchu Wol-

nościowego „Niepodległość i Demokracja” 1945–1994, Lublin – Warszawa, 2014.
34 T. Terlecki, Wojna nerwów, „Trybuna”, 2 VI 1946; przedruk: T. Terlecki, Emigracja 

naszego czasu…; ogłoszenie, „Dziennik Polski”, 13 II 1946.

Nina Taylor-Terlecka



233

Stał się formalnie członkiem ruchu w chwili, gdy uważał sytuację polityczną Po-
laków na uchodźstwie za przegraną.

W ostatni dzień czerwca 1947 roku w celu zażegnania kryzysu „prezydenc-
kiego”, ogłoszono powstanie Koncentracji Demokratycznej, składającej się 
z przedstawicieli PPS, NiD, Stronnictwa Demokratycznego i części Stronnictwa 
Pracy, a  wejście w  skład Koncentracji Demokratycznej latem 1947 roku wpro-
wadzało NiD w krąg wielkiej polityki emigracyjnej35. W grudniu 1947 roku, na 
I Walnym Zjeździe NiD-u, Terlecki jako członek jego Rady Naczelnej przewod-
niczył specjalnej komisji, która opracowała „Zasady programowe PRW »NiD«”.

Na ten program składały się: „Karta wolnego człowieka” i „Karta wolnego 
Polaka”. Ponad pół wieku później koledzy wspominali, że Terlecki jako współ-
twórca czy nawet twórca programu miał najważniejszy głos na obradach i że 
zasady programu to jego dzieło36 oraz że był autorem działu ideowego tzw. 
„Szarej książeczki”37. Jednak bardziej przekonująco brzmi wniosek monogra-
fisty NiD-u:

Biorąc wszakże pod uwagę rangę dokumentu oraz nieprzeciętną umysłowość 
pozostałych osób, należy jednak uznać zbiorowe autorstwo programu politycz-
nego ruchu. […] Jest natomiast wysoce prawdopodobne, że z tego grona Terlec-
ki – w końcu wieloletni teatrolog i redaktor – miał wyjątkowe wyczucie języka 
i mógł decydować o ostatecznie użytych sformułowaniach, tym bardziej, że „Za-
sady programowe” miały być później rozpowszechnione, m.in. poprzez publikację 
w „Trybunie”38.

Oparty na założeniach doktrynalnych – takich jak niepodległość, demokra-
cja i etyka w życiu publicznym – program NiD-u nie stanowił ani doktryny, ani 
dogmatu, lecz akt świadomości i kodyfikacji. Podkreślono w nim wagę pracy 
zbiorowej, zespołowej, odrzucono zarówno kapitalizm, jak i marksizm, kładąc 
akcent na czynnik moralny i kulturę, bez której nie ma demokracji.

Z ramienia NiD-u Terlecki przez następne lata pełnił różne funkcje, wystę-
pował na niejednym forum publicznym, zatem kontakty i dyskusje z działacza-

35 A. Friszke, Druga Wielka Emigracja 1945–1990. I. Życie polityczne emigracji, Biblio-
teka „Więzi”, Warszawa, 1999, s. 87.

36 Rozmowa telefoniczna z 27 V 2002 r. z  Janem Radomyskim; Zasady… ukazały się 
w 1948 r., przedruk: „Trybuna”, 1948, nr 13/14.

37 S. Grocholski, Tymon Terlecki. Wspomnienie, podziękowanie, „Gazeta Niedzielna”, 
25 III 2001, r. 53, s. 4.

38 S. Łukasiewicz, Partia w warunkach emigracji…, s. 195.
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mi innych stronnictw były nieuniknione. Na początku 1949 roku notatka pra-
sowa donosiła o spotkaniu, które miało miejsce w środę 2 lutego:

Niezbyt reprezentatywny charakter miało środowe zebranie grupy osób, zamie-
rzających zorganizować Polską Radę Zjednoczenia Europy w ramach kierowane-
go przez Churchilla, Spaaka i de Gasperi Ruchu Zjednoczonej Europy.

Inicjatorami zebrania byli pp.: Ciołkosz, który przewodniczył, [Konrad] Sienie-
wicz i Wilk, co – zdaniem części obecnych – wskazywało na zastosowanie klucza 
partyjnego, opartego o porozumiennie Stronnictw Demokratycznych. […]

Spośród 14 osób obecnych na obradach kilku zakwestionowało niereprezenta-
tywny charakter zebrania. W rezultacie wyłoniono komisję złożoną z Tomasza 
Arciszewskiego, Edwarda Raczyńskiego, Sieniewicza i Terleckiego, która zajmie 
się rozszerzeniem podstaw przyszłej Polskiej Rady Zjednoczonej Europy i zorga-
nizowaniem jej ponownego zebrania39.

Od 30 czerwca 1949 roku Terlecki został przewodniczącym Rady Naczelnej 
NiD-u. Wówczas po drugiej stronie Atlantyku Jan Lechoń komentował: Podob-
no Terlecki jest wysuwany przez NiD na prezydenta w wolnej Polsce? Ja nie mam 
nic przeciwko temu40.

W grudniu tego roku Centralny Komitet Wykonawczy NiD-u wyznaczył 
Terleckiego na delegata Ruchu do Rady Politycznej (19 XII 1949 – 14 III 1954), 
a następnego dnia na uroczystym otwarciu Rady Politycznej w Central Hall za-
proponowano go na wiceprzewodniczącego41.

Latem 1950 roku Rada Polityczna zwołała zebranie publiczne, na którym 
przywódcy Stronnictwa Narodowego, PPS i NiD określili stanowisko rady wo-
bec nieudanych pertraktacji z sanacją. „Doskonałe przemówienie”, jakie wygło-
sił Terlecki, zostało zreferowane i zacytowane w prasie polskiej w Sztokholmie.

Rada Polityczna stała i  nadal stoi na stanowisku ciągłości prawnej państwa 
polskiego, ale odmawia komukolwiek monopolu na tzw. legalizm. Legalizm jest 
poszanowaniem nie tylko litery, ale i  ducha. To nie tylko forma, ale też żywa 
treść… Droga od zamachu stanu do zamachu stanu nie jest drogą dla Polski42.

39 Podsłuchane, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, 5 II 1949.
40 List J. Lechonia do M. Grydzewskiego, między 24 VII a 8 IX 1949, w: Mieczysław 

Grydzewski. Jan Lechoń. Listy 1923–1956, oprac. B. Dorosz, Biblioteka „Więzi”, War-
szawa, 2006.

41 Sprawozdanie Otwarcie Rady Politycznej, „Trybuna”, styczeń 1950, nr 31, s. 3–4; na 
zdjęciu Terlecki siedzi po lewej stronie Arciszewskiego.

42 Wyjątki przemówienia: „Wiadomości Polskie”, Stockholm, 1 VII 1950.
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Chodziło m.in. o to, żeby demaskować nadużycie słowa „demokracja” w pro-
pagandzie wyborczej, prowadzonej przez tzw. Front Narodowy.

Nie ma demokracji – stwierdził prezydent Terlecki – bez niepodległości poli-
tycznej, wolności obywatelskiej i sprawiedliwości społecznej. Z dobrodziejstwa de-
mokracji można korzystać tylko we własnym, praworządnym państwie i  tylko 
wtedy, gdy nikt nie ogranicza naszej swobody myśli, słowa, stowarzyszania się, 
gdy nikt naciskiem gospodarczym i policyjnym nie pozbawia nas swobody wybo-
ru między tym, co się nam podoba, a tym, co się nam nie podoba43.

Jego przemówienie radio nadało trzykrotnie do kraju, w ślad za tym Józef 
Cyrankiewicz ostro atakował emigrację na Kongresie Ziem Odzyskanych we 
Wrocławiu.

Broniąc wartości demokracji i chrześcijaństwa, Terlecki był krytycznie usto-
sunkowany do rządów na emigracji i  w wielu sprawach składał votum sepa-
ratum. Myślał bardzo surowo o kołach kierowniczych44. Dręczyła go megalo-
mania oraz gra w pozory urzędujących, brak idei przewodniej, brak trzeźwego 
realizmu, brak inwestowania w kulturę45.

Rzecz dla mnie sprowadza się do całkowitego zatracenia zmysłu rzeczywisto-
ści, do starego, sklerotycznego trzymania się urojeń i do zupełnej, absolutnej im-
potencji – pisał do Wierzyńskiego46. Wobec niedociągnięć polityków uzasadniał 
poczynania NiD-u. Dalej czytamy:

Niech Pan nie wierzy temu, co się mówi, okazuje się i u was, o „Niepodległości 
i Demokracji” i o „Koncentracji Dem.”. Są to próby, na pewno nieudolne, ale prze-
cież próby, aby nas wyprowadzić z zaułku białej emigracji, uwolnić masy jako 
tako jeszcze normalnych ludzi od starego maniakalizmu47.

Po upływie kilku lat, parafrazując tytuł dzieła Freuda, określił zjawisko jako 
przykład „psychopatologii emigracji politycznej”:

Psychologicznie każda emigracja stanowi wyzwanie rzucone normalności. Już 
to jest, co prawda łagodny i na pewno nieszkodliwy, objaw psychopatologiczny.

Być emigrantem, to sytuacja neurotyczna, psychopatyczna. Jest w niej może na-
wet coś ze schizofrenii. Jaźń emigranta wydaje się rozdwojona, jakby podzielona 

43 Tamże.
44 List T. Terleckiego do K. Wierzyńskiego z 22 II 1947.
45 List T. Terleckiego do K. Wierzyńskiego z 20 IX 1948.
46 List T. Terleckiego do K. Wierzyńskiego z 19 XII 1947.
47 Tamże.
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między rzeczywistość rzeczywistą wygnania i  rzeczywistość senną macierzystej 
ojczyzny48.

W ten sposób emigracja jest życiem wśród widm i miraży, mar i straszaków. 
[…] I w kontraście z  tym występuje pochopność do złudzeń, brania życzeń za 
spełnienia, nadmierna pobudliwość wyobraźni49.

W trakcie objazdu tzw. hosteli z odczytami dla dipisów Terlecki uświadomił 
sobie ogólne poczucie wykorzenienia i wyobcowania, jakich doświadczała roz-
bita społeczność: To nie tylko góra polska jest chora, chora, uwikłana w straszli-
we urazy jest cała masa polska50. Swoją działalność przypisywał także „chorobie” 
– kompleksowi społecznika. Usprawiedliwiał się wielokrotnie:

Wpadłem w tej chwili w taki wir pracy, społecznikowanie, tak jakoś rozpaczli-
wie usiłuję poruszyć tę stojącą wodę, że trzeba by mi co najmniej podwojenie go-
dzin pracy51.

Chwyciła mnie powódź zebrań i konwentykli (to jest widać choroba emigracyj-
na)52.

Mnie zabija nadmiar społecznego zaprzątnięcia, rozmienię się na drobne, cią-
gnięcie dziesięciu szlei od razu. To tłumaczy, że leżą odłogiem rozmaite pomysły 
literackie, że w ogóle w ubiegłym roku niewiele napisałem. Nie umiem jakoś usta-
wić we właściwej proporcji rzeczy osobistych i nieosobistych, nie umiem siebie, 
swojego „ja” bronić przed „wielu” zbiorowych. Raz wydaje mi się, że byłoby mało-
ścią, małodusznością kłopotać się swoimi ambicjami czy potrzebami literackimi. 
Kiedy indziej widzę, że moje uparte społecznikostwo jest oraniem po ugorze, jest 
zdzieraniem z sił, których można by może użyć inaczej i lepiej53.

Zdaniem Terleckiego, każda emigracja polityczna jest ze swojej natury 
przedsięwzięciem maksymalistycznym, jest aktem wiary, gdyż istnieje nie dla 
siebie, ale dla wyższej całości54. Dlatego sięga poza istniejącą rzeczywistość, aspi-
ruje do rzeczywistości innej. Jest taka – buntownicza i  nieprzekupna. Albo jej 

48 T. Terlecki, Rozważania o  emigracji, „Wiadomości”, 1 VI 1958, nr 22 (635); tenże, 
Emigracja naszego czasu…, s. 180.

49 T. Terlecki, Rozważania o emigracji, „Wiadomości”, 1 VI 1958, nr 22 (635).
50 List T. Terleckiego do K. Wierzyńskiego z 19 XII 1947.
51 List T. Terleckiego do K. Wierzyńskiego z 12 III 1946.
52 List T. Terleckiego do K. Wierzyńskiego z 9 VIII 1946.
53 List T. Terleckiego do K. Wierzyńskiego z 19 XII 1947.
54 T. Terlecki, Rozważania o emigracji..., s. 83.
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w ogóle nie ma55. Dla niego osobiście stanowiła powołanie – choć w notatniku 
nieco inaczej ją też określał: Wybór wolności, wyrzeczenie się ojczyzny. Najwyż-
sza zdobycz i najwyższa strata. Stan niepełni. To – rzecz jasna – jak wolność bez 
paszportu56.

Niezależnie od świata urzędowego, 10 lat po wojnie literatura emigracyjna 
miała czym się wykazać. Na stulecie śmierci Mickiewicza zarysował się ambitny 
plan emigracyjnego Kongresu Kultury, na który zamierzano sprowadzić do Pa-
ryża trzech skamandrytów oraz Zygmunta Haupta z Ameryki, Teodora Parnic-
kiego z Meksyku, Andrzeja Bobkowskiego z Gwatemali, Czesława Straszewicza 
z Urugwaju, Witolda Gombrowicza z Argentyny, z Europy Stanisława Vincenza 
i Jerzego Stempowskiego – było co świętować. W tej pierwotnej koncepcji pro-
jekt spalił na panewce57.

Równocześnie w Londynie śledzono literaturę powstającą w Polsce i oma-
wiano zachodzące tam zmiany. Jeszcze w maju 1955 roku pod przewodnictwem 
Terleckiego Związek Pisarzy w Londynie urządził wieczór pt. „Odwilż czy bunt” 
poświęcony

obecnemu okresowi pewnej liberalizacji w  dziedzinie kulturalnego w  Kraju. 
[…] Jak to podkreślił przewodniczący, wieczór ten wykazał, jak zagadnienia kul-
turalne są nierozłącznie związane z ogólną sytuacją polityczno-społeczną w Kra-
ju i jak wspólne są problemy z tych różnych dziedzin58.

Wobec „odwilży” niejedno środowisko polityczne na emigracji, aspirując do 
odgrywania roli na szerszej arenie politycznej, szukało kontaktu, współpracy 

55 Tenże, O standard moralny emigracji, „Wiadomości”, 22 VI 1947, nr 25 (64); prze-
druk: tenże, Emigracja naszego czasu…

56 Przez 25 lat jeździł z „Travel document” nr T 14491, wydanym 3 lipca 1948 r. Gdy 
w październiku 1948 po podróży do Francji wrócił do Anglii, został wpuszczony pod 
warunkiem, że zamelduje się natychmiast na posterunku policji i nie podejmie żad-
nej pracy płatnej lub bezpłatnej bez zezwolenia Ministerstwa Pracy oraz Służby Woj-
skowej. Dopiero w 1950 r. Aliens Department udzieliło mu zezwolenia pracy jako pi-
sarz na własne konto; restrykcję usunęło Aliens Order z 1960 r.

57 Szerzej o tym w: N. Taylor-Terlecka, Kongres, którego nie było. Od poczęcia (od uro-
jenia) do poronienia, czyli opowieść o tym, jak marzenia poetów prysną w styku z re-
alnym (nie tylko polskim) światem, w: Powrześniowa emigracja niepodległościowa na 
mapie kultury nie tylko polskiej. Paryż, Londyn, Monachium, Nowy Jork, red. V. Wejs-
-Milewska, E. Rogalewska, Białystok, 2009, s. 119–132.

58 Polskie życie kulturalne. Ze spojrzeniem zwróconym w przyszłość, „Orzeł Biały”, 4 VI 
1955, nr 23 (674).
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czy modus vivendi z Gomułką, łudząc się, że da się znaleźć kompromis z wła-
dzami Polski Ludowej. W  stronnictwie NiD dochodziło do rozłamu, popaź-
dziernikowa polityka Rowmunda Piłsudskiego budziła kontrowersje u  tych, 
którzy nie wierzyli w trwałość zmian zachodzących w Polsce. W sferze literac-
kiej zakotłowało się. Na międzynarodowy zjazd PEN-Clubu, który miał miejsce 
w Londynie latem 1956 roku, przybyła liczna delegacja z Kraju. Wobec kuszącej 
perspektywy dużych nakładów w PRL-u pisarze emigranci wykazali się chwiej-
nością. Jan Nowak pisał: Edward Raczyński, który był tu ostatnio, mówił mi, że 
na tle zamieszania londyńskiego jest Pan jedynym, który wykazuje siłę charakte-
ru i zdecydowanie59.

Właśnie po 1956 roku Terlecki zniechęcił się do polityki emigracyjnej i prze-
stał brać w  niej czynny udział. Uważał, że emigracja nie zdała egzaminu, że 
przestała być emigracją – jak gdyby znużona po tzw. Październiku – i zniecier-
pliwiona pragnęła pospiesznego zamknięcia rozdziału i przejścia na inny status. 
Świadczą o tym zapisy w notatniku:

A jednak nie ma innej hipotezy wyjaśniającej małość literatury na emigracji – 
uchyliła się od zaangażowania, nie odważyła się na to by być sobą – w 1956 roku 
umarła.

To co się stało z emigracją 1945 roku jest gorsze od tego co potępiał Péguy. To 
nie „mistyka” zwyrodniała w „politykę“, ale „polityka” ugrzęzła w żałosnej mało-
ści i beznadziejnym głupstwie.

Emigracja duchowo, moralnie, politycznie, jakkolwiek przestała istnieć60.

W Kraju natomiast istniała kategoria „emigracja wewnętrzna”. Do Londy-
nu zaczęli przyjeżdżać pisarze nie tylko z delegacji, ale na prywatne zaprosze-
nie, prywatnie też przemieszkiwali u  znajomych. Wreszcie mimo inwigilacji 
cenzury można było prowadzić korespondencję z przedwojennymi kolegami, 
szczególnie z ludźmi teatru, co z czasem dało obfite pokłosie epistolarne61. Bez-
pośrednie kontakty nie oznaczały zmiany w stosunku Terleckiego do reżymu 
komunistycznego, tyle że sąd o sytuacji w PRL-u opierał na dialogu z wypróbo-
wanymi przyjaciółmi.

59 List Jana Nowaka do T. Terleckiego z 30 VII 1956.
60 T. Terlecki, Notatnik, 1958–1959.
61 W 2016 r. Instytut Sztuki PAN w Warszawie wydał, obok trzech tomόw recenzji te-

atralnych Terleckiego, dwa tomy wybranej korespondencji z teatrologami: T. Terlecki, 
Korespondencja teatralna 1955–1991 oraz T. Terlecki, J. Timoszewicz, Listy 1960–1993.

Nina Taylor-Terlecka



239

Ostatecznie główna inspiracja myślenia Terleckiego to katolicyzm, egzaltowa-
nie przeżywany w młodości, filtrowany i zintelektualizowany przez szkołę filozo-
fów i pisarzy francuskich. Jego postawę można by określić jako sprzęg estetyki, 
etyki i radykalizmu społecznego. Interesowały go zasady trwałe, właściwie bardzo 
proste, niemal Norwidowskie, wciąż aktualne zagadnienia etyczne i kulturalne.

Daty mają tu swoją wymowę. W 1945 roku ukazała się dwutomowa praca 
zbiorowa, będąca rejestrem strat kultury polskiej podczas wojny62. Przez pierw-
sze dziesięciolecie powojenne sprawa kultury wciąż była dominantą w odczuciu 
Terleckiego, a wynikająca z różnych potrzeb działalność polityczna miała m.in. 
służyć jej obronie – eseje polityczne to tylko cząsteczka jego dorobku emigracyj-
nego. Znamienne jest, że odchodząc od polityki po 1956 roku, przystąpił niemal 
od razu do redagowania pracy zbiorowej, podsumowującej literaturę powstałą 
w polskiej diasporze podczas i po wojnie. Pierwszy tom ukazał się po siedmiu 
latach, w 1964 roku i dopiero wtedy Terlecki zgodził się na wyjazd do Stanów 
Zjednoczonych, żeby objąć katedrę literatury polskiej na University of Chicago63.
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tymOn terlecki – a pOlitical prOfile
Summary

Based in London from 1940, Tymon Terlecki (1905–2000) is seen as the architect or  
 codifier of the Polish émigré ethos, and his writings were duly banned in communist 

Poland. „Emigracja” for Terlecki was essentially an act of faith, rebellious and aspiring to 
a different reality. Its duty was to engage in the struggle for Poland’s political and cultural 
independence, and a literature unshackled by Marxist ideology. He also stressed the need 
to work together with the oppressed nations of central and East Europe, to ensure the inte-
gration of central-east Europe with Europe and its Christian heritage. Terlecki had formu-
lated the main points of his political „brief ” before the first issue of „Kultura” appeared in 
Rome in 1947.

Highlighting the relevance of Adam Mickiewicz’s political journalism to the post-1945 
situation, Terlecki was critical of émigré government-in-exile, and what he perceived as 
their delusional notions, lack of political acumen, and failure to invest in culture. Not 
wishing to be a  passive observer, he joined the new émigré Polish Freedom Movement 
„Niepodległość i Demokracja” („Independence and Democracy”). Neither doctrinaire nor 
dogmatic, capitalist nor Marxist, their „Karta Wolnego Polaka” or „Little Grey Book”, sets 
out basic principles for a democratic post-war Poland.

Following the Thaw, Terlecki distanced himself from émigré politics, which he felt had 
degenerated into ambition-driven politicizing. Collected and published posthumously as 
Emigracja naszego czasu (Lublin, 2003), his political essays amount to some 40 in all, a small 
fraction of his literary output.

Keywords: Tymon Terlecki, Polish diaspora, Polish émigré politics, Polish émigré ide-
als, Polski Ruch Wolnościowy „Niepodległość i Demokracja” (Polish Freedom 
Movement „Independence and Democracy”)
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leSzek kOłakOwSki 
O demOkracji i nie tylkO…

kOłakOwSki w pOlSce

Leszek Kołakowski był jednym z najbardziej znanych i popularnych polskich  
  filozofów. Był popularyzatorem filozofii, współtwórcą warszawskiej szko-

ły historyków idei, zainteresowany historią filozofii nowożytnej, szczególnie 
marksizmem, filozofią religii i kultury europejskiej. Autor licznych książek na-
ukowych, esejów, także powiastek i bajek filozoficznych.

Leszek Kołakowski urodził się 23 października 1927 roku w Radomiu. Oj-
ciec – Jerzy Julian Kołakowski był pedagogiem i publicystą, matka – nauczyciel-
ką. Dzieciństwo filozofa było trudne – matka umarła, gdy miał zaledwie trzy la-
ta, a okres młodzieńczy przypadł na czas wojny. W 1943 roku jego ojciec został 
aresztowany i stracony przez Niemców.

W 1945 roku Kołakowski podjął studia na Wydziale Humanistycznym Uni-
wersytetu Łódzkiego, gdzie zaangażował się w  działalność komunistyczną. 
W 1949 roku przeprowadził się wraz z żoną Tamarą Kołakowską do Warsza-
wy, kontynuował studia, został asystentem profesora Tadeusza Kotarbińskiego, 
a następnie profesora Adama Schaffa, podjął także pracę w Instytucie Kształ-
cenia Kadr Naukowych przy KC PZPR. W 1953 roku obronił pracę doktorską 
zatytułowaną „Spinoza jako zjawisko historyczne swojej epoki” i kontynuował 
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pracę akademicką, obejmując katedrę filozofii nowożytnej na Uniwersytecie 
Warszawskim. Zaangażował się w krzewienie w Polsce komunizmu i do 1966 
roku pozostawał członkiem PZPR. Zasłynął zwłaszcza atakiem na Kościół ka-
tolicki i religię. Religia będzie zresztą jednym z tematów towarzyszących Koła-
kowskiemu przez cały czas jego filozoficznej drogi, a podejście do niej będzie 
się u niego zmieniać: początkowo jednoznaczny krytyk, z czasem argumento-
wał, że kondycja ludzka, a zwłaszcza cierpienie i śmierć wymagają mitu, w do-
myśle: religii.

Od 1957 roku Kołakowski z wyraźnego zwolennika komunizmu zmienia się 
w jego krytyka, czego wyraz daje w artykułach i esejach zgromadzonych w zbio-
rze Pochwała niekonsekwencji. Pisma rozproszone z lat 1955–1968. W wyni-
ku swych wypowiedzi i postawy stał się jednym z wrogów władzy: usunięto go 
z partii, śledzono, objęto zakazem publikacji, a w wyniku Marca ’68 wyrzucono 
z pracy. Wówczas filozof podjął decyzję o emigracji.

kOłakOwSki na emigracji

Po pobytach w Kanadzie i Francji ostatecznie osiadł w Anglii, gdzie zawodo-
wo związał się z Uniwersytetem Oksfordzkim. W latach 1972–1991 był ba-

daczem i wykładowcą w All Souls College, prowadził też liczne seminaria i wy-
kłady gościnne, między innymi na uniwersytetach amerykańskich.

W 1971 roku – a więc już na emigracji – Kołakowski opublikował w pary-
skiej „Kulturze” esej pod tytułem Tezy o nadziei i beznadziejności, który dodał 
mu rozgłosu wśród opozycjonistów, inspirując do stworzenia KOR-u. Sam Ko-
łakowski był oficjalnym przedstawicielem tego ruchu na emigracji. Podobnie 
ważnym tekstem dla inteligencji opozycyjnej był esej Kapłan i błazen, w któ-
rym opowiada się za postawą błazna w filozofii, a zatem kogoś, kto nieustannie 
pyta, zachowuje dystans wobec rozmaitych stanowisk i nie ustaje w podważa-
niu zjawisk oczywistych.

Jedna z  istotnych dziedzin twórczości Kołakowskiego była filozofia marksi-
stowska. Wczesne lata kariery naukowej, poświęcone intelektualnej walce o ko-
munizm w Polsce, i lata późniejsze, w których rozliczał się i krytykował filozofię 
marksistowską, a przede wszystkim sposób jej wcielania w życie, zaowocują trzy-
tomowymi Głównymi nurtami marksizmu. Nad pierwszym tomem filozof pra-
cował po odsunięciu go od pracy akademickiej na Uniwersytecie Warszawskim 
w 1968 roku. Kolejne dwa tomy powstały w latach 1970–1976 już na emigracji 
w Oksfordzie. Książka ta stała się ważnym podręcznikiem historii marksizmu.

mirosław matyja
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Jednocześnie Kołakowski prowadzi wielostronne życie filozoficzne. Zajmu-
ją go między innymi kwestie związane z filozofią kultury, religii, religijnością, 
mitem – Kultura i fetysze (1967), Obecność mitu (1972) – i historią filozofii. 
Ciekawią go też niekonwencjonalne – nieakademickie – sposoby uprawiania fi-
lozofii, zasłynął jako autor powiastek filozoficznych, takich jak 13 bajek z Kró-
lestwa Lailonii (1963), Rozmowy z diabłem (1965) czy bajek dla dzieci, jak Kto 
z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca (1986).

Sama religia, a szerzej filozofia religii, zawsze zajmowała naczelne miejsce 
w zainteresowaniach Leszka Kołakowskiego na wszystkich etapach rozwoju je-
go poglądów filozoficznych, a także politycznych. Opublikowana w 1981 roku 
książka Jeśli Boga nie ma… O Bogu, diable, grzechu i innych zmartwieniach 
tak zwanej filozofii religii zawiera podsumowanie wszystkich wątków związa-
nych z szeroko rozumianą filozofią religii, które pojawiały się w różnych okre-
sach kariery naukowej Leszka Kołakowskiego. Autor rozpatruje formułowa-
ne na przestrzeni wieków argumenty za i przeciw istnieniu Boga, podejmując 
newralgiczne punkty refleksji nad tajemnicą zła, językiem religijnym, doświad-
czeniem mistycznym, próbami racjonalnego uzasadnienia istnienia Absolutu. 
Precyzyjny i jasny opis różnych opozycji między wiedzą a wiarą jest równocze-
śnie fascynującym opisem świadomości dzisiejszego człowieka i jego skompli-
kowanego stanu duchowego. Kołakowski wyraża własną rozterkę duchową, pi-
sząc: Nie jestem pewien, czym jest religia, nie mówiąc już o filozofii.

Z kolei ważnym tekstem Kołakowskiego z zakresu etyki jest esej Etyka bez 
kodeksu ze zbioru Kultura i fetysze. Filozof opisuje w nim problematykę odpo-
wiedzialności za świat, która wynika z samego faktu istnienia: istniejąc bowiem, 
godzimy się na świat, jakim jest – to spadek, który obejmujemy w dniu urodzin.

Kołakowski pisze między innymi: Kodeks poucza nas, jak zostać świętym, 
a raczej, co gorsze, jak zdobyć pewność, że się jest świętym. W związku z tymi 
rozważaniami polski filozof proponuje inne etyczne stanowisko – tytułową – 
etykę bez kodeksu. Będzie ona od nas wymagała wzięcia odpowiedzialności za 
każdą sytuację, z którą się zmagamy, i nie oferuje żadnych dróg na skróty w po-
staci gotowego zbioru rad i kodeksów. Wartości nie są bowiem ułożone w raz na 
zawsze ustalone hierarchie. Owe porządki są raczej wyrazem lęku przed przy-
szłością i  zmianą niż obiektywnie istniejącymi instancjami rozstrzygającymi. 
Oczywiście możemy mówić o jakimś elementarnym zestawie wartości, ale za-
wiera on otwarte i nierozwiązane miejsca, które modyfikuje i wypełnia prakty-
ka naszego życia codziennego, doświadczenie i decyzje, które w toku życia po-
dejmujemy.

LESZEK KOŁAKOWSKI O DEmOKRACjI I NIE TYLKO…
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W tym kontekście w eseju pod tytułem Pochwała niekonsekwencji filozof 
pisze z kolei o „sytuacjach elementarnych”, zdarza się bowiem, że świat w isto-
cie jest dwuwartościowy, czarno-biały:

Sytuacje elementarne to te, gdzie zamiera taktyka, to są takie sytuacje ludzkie, 
do których nasz stosunek moralny pozostaje niezmieniony, bez względu na oko-
liczności, w jakich te sytuacje dochodzą do skutku. Jeżeli człowiek umiera z głodu, 
a mogę mu dać jeść, wówczas nie ma żadnego zbiegu okoliczności, w których by-
łoby rzeczą słuszną powiedzieć: „taktycznie jednak lepiej pozwolić mu umrzeć”; 
lub jeśli nie mogę mu pomóc, powiedzieć: „taktycznie lepiej przemilczeć sprawę 
jego śmierci głodowej”. Elementarnymi sytuacjami są ewidentne agresje wojen-
ne, ludobójstwo, tortury, znęcanie się nad bezbronnymi… W elementarnych sy-
tuacjach … spotykamy nagle świat dwuwartościowy.

W tym kontekście Kołakowski – podobnie jak inni filozofowie – dokonuje 
diagnozy rozbicia duchowego człowieka między dążeniem do całkowitego bez-
pieczeństwa a pragnieniem całkowitej wolności. Konflikt ten w gruncie rzeczy 
jest niezbędny, by nie popaść w niepokojące skrajności. Z jednej strony, dążenie 
do absolutnego bezpieczeństwa grozi totalitaryzmem, a więc całkowitym wy-
zbyciem się wolności i odpowiedzialności, a  tym samym wewnętrzną niewo-
lą bez możliwości wyboru. Z drugiej strony, wolność całkowita przeradza się 
w swoje przeciwieństwo: Skoro wszystko jest dozwolone, dozwolone jest również 
organizowanie się w celu ustanowienia niewolnictwa lub tyranii. W opinii Koła-
kowskiego – zmusza nas to do trudnego wyboru między wygodami innowacji 
a tęsknotą za prostotą życia.

Leszek Kołakowski zmarł 17 lipca 2009 roku w Oksfordzie, został pochowa-
ny na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

kOłakOwSki O demOkracji

Leszek Kołakowski zajmował się na emigracji w Wielkiej Brytanii dogłębnie  
  kwestiami demokracji. Książka pt. Niepewność epoki demokracji (2014) 

to zbiór esejów autorstwa Kołakowskiego (wyboru do publikacji dokonał Zbi-
gniew Mentzel) na temat problemów współczesnej demokracji. Warto zazna-
czyć, że eseje zebrane w książce w większości nie zostały wydane w ojczystym 
języku za życia polskiego filozofa. Już na samym wstępie książki pojawia się 
słynne odwołanie do stanowiska filozofa:

Upadek komunizmu nie tylko nie rozjaśnił krajobrazu naszej cywilizacji, ale, 
na odwrót, krajobraz ów zaciemnił i zagmatwał, pozbawiając go sensu określane-
go przez wyrazistą opozycję: totalitaryzm versus demokracja.

mirosław matyja
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Głównym tematem tej książki jest swoista niepewność, w jakiej znalazł się 
człowiek współczesny po upadku systemu komunistycznego. Niepewność ta 
przekłada się, jak tłumaczy Kołakowski, na funkcjonowanie kluczowych insty-
tucji społecznych, takich jak chociażby sprawowanie władzy w ramach określo-
nego systemu. Tytułowa niepewność doby demokracji sprowadza się tu nie tyl-
ko do samego systemu demokratycznego, ale funkcjonuje jako pewien symbol 
systemu władzy i organizacji życia społecznego w ogóle. Dyskurs prezentowany 
przez polskiego filozofa nie ogranicza się bynajmniej do analizy form ustroju 
demokratycznego ani też funkcji państwa, lecz ujmuje problem demokracji sze-
rokokątnie. Rozważania te nacechowane są humanizmem i łączą idee filozofii, 
socjologii, politologii, antropologii kulturowej czy religioznawstwa.

Eseje zawarte w omawianej książce nie mogą całkowicie odciąć się od ko-
mentarza wobec zasad demokracji i  ich praktycznego wydźwięku społeczne-
go. W dzisiejszych czasach wielu ludziom może wydawać się, że demokracja 
jest czymś stałym, nadanym z góry, a zarazem jedynym sprawiedliwym ustro-
jem, który niejako samodzielnie się broni oraz pozostaje niewzruszony wobec 
jakiejkolwiek krytyki z zewnątrz. Znakomitą zasługą polskiego filozofa jest tłu-
maczenie czytelnikom, że jest wprost przeciwnie – demokracja to system nie-
pewny, który ciągle musi się bronić  i potwierdzać w swojej istocie. Kołakow-
ski zrywa ze swoistym mitem demokracji jako ustroju ponad innymi ustrojami 
i stawia wręcz odważną tezę, iż demokracja jest przeciwna naturze. Broniąc te-
go twierdzenia, filozof pisze:

Demokracja jest narzędziem, które kanalizuje konflikty międzyludzkie i umoż-
liwia ich rozwiązywanie – czasem nawet usuwanie, czasem osłabianie – bez uży-
cia przemocy […]. Są dwie formy życia ludzkiego, które w przenośnym sensie 
można nazwać dziełami natury, w tym mianowicie, że nie są zaplanowane, lecz 
powstają spontanicznie: byt etniczny (naród czy plemię) i religia. Obu demokra-
cja zagraża i oba usiłują bronić się przed tym zagrożeniem.

W powyższym stwierdzeniu Kołakowski poruszył kwestie możliwości trak-
towania systemu demokracji jako swoistej instytucjonalizacji konfliktu między-
ludzkiego czy też społecznego. Demokracja i konflikt stanowią zatem, według 
Kołakowskiego, zjawiska ze sobą nierozerwalnie związane i wzajemnie na siebie 
oddziałujące, a pożądane oddziaływanie to takie, aby instytucje demokratyczne 
próbowały rozwiązać ten konflikt.

Natomiast jeśli chodzi o demokrację jako system charakterystyczny dla 
współczesnego świata, Kołakowski jest zdania, że można w praktyce wyróżnić 
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trzy konstytutywne składniki definiujące demokrację. Według polskiego filozo-
fa, należą do nich:
 ■ system instytucji, mających zagwarantować, że władza i wpływ elit politycz-

nych korespondują z wielkością udzielanego im poparcia;
 ■ niezależność systemu prawnego od władzy wykonawczej;
 ■ egzekwowalne ograniczenia w systemie prawnym, które gwarantują zarów-

no równość wszystkich obywateli wobec prawa, jak i podstawowe swobody 
osobiste.
Ta definicja demokracji przedstawiona przez polskiego filozofa w odniesie-

niu do tego ustroju wydaje się prosta do zrozumienia, a ponadto opiera się ja-
kiejkolwiek krytyce. Wskazane stwierdzenia mogą zatem sugerować, iż Koła-
kowski poczynił nie tylko istotny wkład w ogólną refleksję wokół demokracji, 
ale pokusił się o precyzyjne zdefiniowanie, czym faktycznie jest ona dla dzisiej-
szej cywilizacji.

Spośród najważniejszych zagrożeń dla dzisiejszych demokracji filozof wy-
mienił:
 ■ niewypartą do końca siłę sowietyzmu;
 ■ wzrost agresywnego nacjonalizmu w skali globalnej;
 ■ nietolerancję religijną oraz dążenia teokratyczne;
 ■ terroryzm i przestępczość opartą na przemocy;
 ■ zbyt szybko dokonujące się zmiany ekonomiczno-społeczne i kulturowo-cy-

wilizacyjne, które wytworzyły u całych grup społecznych mentalność niekoń-
czących się oczekiwań;

 ■ przeludnienie i problemy ekologiczne.
Zagrożeniem dla systemu demokracji, któremu polski filozof poświęcił 

względnie najwięcej miejsca w swoich esejach, jest zjawisko terroryzmu. Koła-
kowski postrzega je w kategorii bezpośredniego niebezpieczeństwa dla demo-
kracji i jej aktorów politycznych i społecznych. Etycznie wątpliwa wydaje się za 
to poczyniona przez Kołakowskiego teza, iż niektóre akty terroryzmu mogą być 
moralnie usprawiedliwione, jeśli godzą w jawnie nieusprawiedliwioną i okrutną 
tyranię, w okupacyjną przemoc, jeśli są wymierzone w cele wyraźnie określone, 
nie zaś przypadkowe.

Zdanie to wydaje się całkowicie nietrafione i sprzeczne z koncepcją politycz-
na i społeczną na przełomie XX i XXI wieku w kulturze świata zachodniego. 
Mimo to pokazuje ono, iż polski filozof nie wahał się bronić swoich niekiedy 
kontrowersyjnych tez i poniekąd prowokować czytelników.
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kOłakOwSki O integracji eurOpejSkiej

Refleksje Kołakowskiego dotyczą przede wszystkim kontynentu europejskie- 
 go. W eseju zatytułowanym Czy Europa może zaistnieć? próbuje udzie-

lić odpowiedzi na postawione pytanie. Pokazuje tam wiele sprzeczności, z ja-
kimi musi borykać się przede wszystkim Unia Europejska, będąca przecież dla 
wielu z nas na początku XXI wieku ucieleśnieniem demokracji w nowożytnej 
formie rozwoju tego systemu. Sprzeczności te dotyczą między innymi niechę-
ci do wyzbycia się suwerenności narodowej na rzecz instytucji międzynarodo-
wych w ramach UE, czego jednym z dobitnych wyrazów jest opór części państw 
przed przyjęciem wspólnej eurowaluty. Należy zauważyć, że Kołakowski zresz-
tą stara się analizować wiele procesów zachodzących w cywilizacji zachodniej 
właśnie z perspektywy rozmaitych stosunków ekonomicznych. Daje temu wy-
raz nie tylko w przywołanym eseju, ale również w innym, zatytułowanym Dla-
czego potrzeba nam pieniędzy?

Kołakowski miał doświadczenia zarówno z  obserwacji okresu funkcjono-
wania ustroju totalitarnego, jak i rozkwitu europejskiej demokracji. Pisząc zaś 
o integracji europejskiej, dostrzegł daleko idący sceptycyzm wielu państw Unii 
Europejskiej, który wydaje się zaskakująco bliski, jeśli spojrzeć chociażby na 
obecne rozłamy w tej organizacji wokół takich spraw, jak brexit, polityka imi-
gracyjna, wspólna waluta, polityka ochrony środowiska i wiele innych.

Punktem zwrotnym wszystkich przedstawionych w zbiorze tekstów jest py-
tanie − czy europejska cywilizacja, która wyrosła w  kolebce demokracji, do-
świadczona przez wydarzenia historyczne minionego stulecia, może zmierzyć 
się ze współczesnymi problemami? Filozof nie odpowiada ostatecznie na to py-
tanie, zresztą – jak i na wiele innych.

W swojej prostocie badań nie wyciąga ostatecznych wniosków. Potwierdza 
to w przedmowie do swojej ostatniej książki Czy Pan Bóg jest szczęśliwy i inne 
pytania (2009):

Jak we wszystkim prawie, com pisał w ostatnich latach kilkudziesięciu, nie po-
trafię w sprawach najważniejszych dotrzeć do konkluzji ostatecznych i ciągle po-
tykam się o kłopoty, które trzeba wyminąć niezręcznym i uciekinierskim powie-
dzeniem „z jednej strony…, ale z drugiej strony…”. Być może jest to przypadłość 
czy raczej ułomność umysłu autora, być może jednak – znów sobie pochlebiam – 
przypadłość bytu. Tak kończę.
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leSzek kOłakOwSki 
On demOcracy and nOt Only…

Summary

The article describes life and work of Leszek Kołakowski (1927–2009), a  Polish phi-
losopher and historian of ideas. Kołakowski is best known for his critical analyses of 

Marxist thought, especially his three-volume history, Main Currents of Marxism (1976). 
In his later work, Kołakowski increasingly focused on religious questions. Due to his criti-
cism of Marxism and Communism, Kołakowski was effectively exiled from Poland in 1968. 
He spent most of the remainder of his career at All Souls College in Oxford. Despite be-
ing in exile, Kołakowski was a major inspiration for the Solidarity movement in Poland in 
the 1980s and helped bring about the collapse of the Soviet Union. Kołakowski is known to 
have been a keen analyst of totalitarianism, later also of democracy. Leszek Kołakowski was 
surely right that our liberal, pluralist democracy depends for its survival not only on the 
continued existence of its institutions, but also „on a belief in their value and a widespread 
will to defend them”.

Keywords: Leszek Kołakowski, democracy, philosophy
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niepOdległOść. 
Badanie naukOwe punO

Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie przeprowadził w czerwcu 2018 
roku projekt badawczy, którego celem stało się przeanalizowanie podejścia 

młodej polskiej emigracji w Wielkiej Brytanii do kwestii niepodległościowych 
i postrzegania ich w kontekście trwających obchodów 100. rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę.

Jak zapisało się w pamięci i świadomości młodego pokolenia emigrantów te 
100 lat niepodległości? Jaka jest świadomość i postrzeganie zjawiska niepodle-
głości przez pryzmat emigracji? Czym jest niepodległość dla młodej generacji 
Polaków? Jakie wartości w sobie niesie?

Według danych brytyjskiego urzędu statystycznego, jest nas – Polaków 
i osób polskiego pochodzenia mieszających na Wyspach – 1,002 miliona (dane 
z sierpnia 2017 r.). Grupa badaczy – dr Grażyna Czubińska, dr Magda Łużniak-
-Piecha, dr Agnieszka Szajner, mgr Adriana Górka, mgr Leszek Kulaszewicz, 
mgr Urszula Walczak, lic. Andrzej Nawój – Instytutu Nauk Społecznych PUNO 
zaprojektowała kwestionariusz identyfikujący poziom świadomości i wartości 
Polaków, związanych z niepodległością Ojczyzny żyjących na emigracji. Krótka 
anonimowa ankieta składała się z 22 pytań wyboru i jednego pytania, wymaga-
jącego odpowiedzi opisowej.
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cHarakteryStyka BadanycH

W badaniu wzięło udział 191 osób, w tym 62% kobiet i 38% mężczyzn. 
Większość respondentów to osoby w wieku 26–39 lat (60%), będące 

w związku małżeńskim (52%) lub związku nieformalnym (18%) i single (24%). 
Ponad 45% badanych to osoby z wykształceniem wyższym i podyplomowym 
oraz średnim – 30%; będący zatrudnionymi (57%) lub prowadzącymi wła-
sny biznes (30%); mieszkający w Wielkiej Brytanii w mieście powyżej 500 000 
mieszkańców (56%) oraz w miejscowościach od 50 000 do 500 000 osób – 33%. 
Zdecydowana większość przyjechała do Wielkiej Brytanii po 2004 roku – 82%. 
Połowa mieszka tu z rodzinami lub z partnerem – 30%.

wyniki

Spotkania z polską kulturą dla respondentów to przede wszystkim kontakt  
 z  polskimi i  polonijnymi mediami, np. radiem, telewizją, czasopismami 

(61%), czytanie polskiej literatury (59%). To także uczestniczenie w wydarze-
niach w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w Londynie (30%), bycie wi-
dzem występów polskich artystów w Londynie (29%) lub uczestniczenie w wy-
darzeniach w polskich centrach i ośrodkach w  innych miastach na Wyspach 
(27%). Co czwarta osoba wyjeżdża do Polski na wydarzenia kulturalne (26%).

Respondenci biorą udział w różnego rodzaju polonijnej działalności kultu-
ralnej, społecznej. Najczęściej to nabożeństwa w  języku polskim (63%), kon-
certy (50%), festyny (48%). Uczestniczą w warsztatach i kursach prowadzonych 
w języku polskim (36%). Co trzeci respondent uczestniczy w wyborach par-
lamentarnych (34%), jest widzem przedstawień teatralnych, projekcji filmów 
polskich (34%) lub bierze udział w polskich konferencjach naukowych (29%).

Na pytanie: „Jaki ma Pani/Pan wpływ na promowanie kultury polskiej?”, 
61% badanych wskazuje na promowanie polskiej kultury wśród znajomych, 
także obcokrajowców. Ponad połowa spędza czas zarówno z Polakami, jak i ob-
cokrajowcami (53%); dla 36% znajomi to głównie Polacy, 11% spędza swój czas 
głównie z obcokrajowcami.

Ponad połowa respondentów (54%) bierze udział w  polskich uroczysto-
ściach, uczy swoje dzieci wiedzy o kraju ojczystym, dzieci chodzą do polskiej 
szkoły (51%). Niemal co trzeci respondent wskazał na czynny udział w uroczy-
stościach, związanych z polską kulturą i polskimi uroczystościami (30%).

Kultywowanie ojczystych tradycji na emigracji dla zdecydowanej większo-
ści respondentów (80%) jest ważne. Najczęściej to święta religijne: Boże Naro-
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dzenie i Wielkanoc (89%). Inna formą jest posługiwanie się językiem ojczystym 
(87%). Połowa kultywuje obchody Święta Niepodległości (49%). Tylko dla 7% 
badanych ojczyste tradycje nie mają znaczenia.

Na pytanie, z czym kojarzy się Święto Niepodległości, większość wskazała 
na historię (73%), dumę narodową (63%), patriotyzm (62%). Prawie połowie 
badanych kojarzy się to święto z marszami i pochodami (42%), ale także z za-
mieszkami (21%) i z ksenofobią (12%). Prawie połowa badanych (46%) nie jest 
zadowolona ze współczesnego obrazu polskiego patriotyzmu.

Symbolem odzyskania przez Polskę niepodległości dla młodych emigran-
tów jest przede wszystkim postać Józefa Piłsudskiego (87%). Na drugim miej-
scu znalazł się Jan Paweł II (39%). Trzecie miejsce – tzw. żołnierze wyklęci 
i Lech Wałęsa (po 30%), co czwarty wymienił Romana Dmowskiego (24%) lub 
Ignacego Jana Paderewskiego (23%).

Pojęcie „niepodległości” dla większości badanych to historia naszych przod-
ków (73%). Równocześnie daje poczucie tożsamości narodowej (55%). Co szó-
sty badany wskazuje, że w dzisiejszych czasach nie ma żadnego znaczenia (16%).

Wydarzenia historyczne dziejów Polski z 1918 roku mają wpływ na ocenę 
obecnej rzeczywistości dla połowy badanych (53%); 25% respondentów uważa, 
że nie ma wpływu, a 22% – nie ma zdania w tej kwestii.

Polska dla naszych respondentów to przede wszystkim rodzina (83%), oj-
czyzna (70%), dom (60%). U połowy badanych emigrantów to także tęsknota za 
nią. Równocześnie Polska kojarzy się z wakacjami (41%), patriotyzmem (40%), 
z brakiem pracy (20%).

Najważniejsze wartości, którymi kierują się w  życiu nasi respondenci, to: 
bezpieczeństwo rodziny (80%), szczęście (77%), wolność (76%), poczucie wła-
snej godności (73%), równowaga wewnętrzna (61%), równość (57%). Ważny 
jest również pokój na świecie (45%), przyjemność (34%), bezpieczeństwo naro-
dowe (32%), dostatnie życie – 32%, a dla co czwartego respondenta także życie 
pełne wrażeń (26%) czy uznanie społeczne (23%). 

Oto garść wypowiedzi respondentów na pytanie otwarte: „Czym dla Pani/
Pana jest wolność / niepodległość?”:

- Kosmopolityzm. Prawa i poszanowanie praw jednostki i mniejszości. Wzajemny 
szacunek i tolerancja.

- Szacunkiem do drugiego człowieka. To możliwość wyboru miejsca zamieszka-
nia, podróżowanie, otwartość na inne kultury bez konieczności wyrzekania się 
własnej. Oburza mnie stawianie znaku równości między patriotyzmem a na-
cjonalizmem i ksenofobią! Wolność to możliwość dokonywania wyborów.

NIEPODLEgŁOść . BADANIE NAUKOWE PUNO
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- Wolnością osobista moja i mojej rodziny.
- Możliwość decydowania o sobie.
- Możliwość wyboru i brak narzucania czegoś przez państwo.
- Realizowaniem siebie, swobodą obywatelską.
- Wolność to swoboda w myśli, mówieniu i uczynkach.
- Nikt mi nie może zakazać bycia kimś, kim chcę być, wyjść, kiedy chcę, ubrać się, 

jak chcę i robić, co chcę – być po prostu wolnym człowiekiem, bez wpływu poli-
tyki PiS-u na to, kto, co, jak.

- Możliwość decydowania o sobie.
- Duma z bycia niezależnym.
- Wolność jest dla mnie podstawową wartością, którą kieruję się w życiu. Dzięki 

wolności (jako wartości) i niepodległości (w fizycznym wymiarze) mogę swo-
bodnie podejmować decyzje, rozwijać swój potencjał, dbać o swój rozwój w ob-
szarze ciała, emocji, duchowym, zawodowy itd. Dla mnie to wszystko razem 
tworzy pierwsze podstawowe i niezbywalne prawo każdego człowieka :).

- Wolność to możliwość życia po swojemu, w równym społeczeństwie, które jest 
otwarte na innych.

- Samostanowienie o dobrobycie narodowym, zarówno wspólnym, jak i każdego 
rodaka oddzielnie.

- Wolny człowiek.
- Prawem.
- Równością.
- Podstawą godnego życia.
- Poczuciem wolnego życia.
- Wolnością jest dla mnie wyrażanie swoich uczuć, poglądów, emocji. A także 

możliwość podejmowania decyzji zgodnych z własną wola.
- Wolność jest dla mnie swobodą w wyrażaniu osobistych poglądów oraz możli-

wość wysłuchania opinii innych bez uprzedniej oceny.
- Możliwością dokonywania własnych wyborów.
- Swoboda wolności wyznania.
- Niepodległość oznacza dla mnie wolność, możliwość rozwoju i siłę.
- Wyrażanie opinii i bycia sobą bez ocen innych.
- Wolność i niepodległość to dla mnie możliwość wyboru w sferze społecznej, eko-

nomicznej, religijnej.
- Podejmowanie wolnych decyzji, niestety, Polska dalej pozbawia praw człowieka, 

dzięki Bogu, że wyjechałam z tego kraju.
- Wolność słowa, wolność wyznania, wolność ekonomiczna.
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- Jest dla mnie wolnością słowa, działań społecznych i moralnych. To wolność wy-
boru, wyznania i prawo decydowania o sobie i swojej rodzinie.

- Wolności podejmowania decyzji, możliwość rozwoju bez narzucania opinii in-
nych, brak godziny policyjnej.

- Możliwością wyrażenia siebie i swojej rodziny w swoim rodzimym języku.
- Wolność dla mnie to swoboda wypowiedzi, poruszania się po świecie i robienie 

tego, na co mam ochotę bez żadnych nakazów, przymusów itp. Wolność doty-
czy bardziej jednostki ludzkiej. Niepodległość to pojęcie szersze i dotyczy dane-
go kraju, np. przez system totalitarny, jakim był w Polsce komunizm, II wojna 
światowa, a także rozbiory Polski.

- Swobodą wyboru.
- Możliwością dokonywania wolnego wyboru i podejmowania decyzji.
- Poczucie bezpieczeństwa = spokoju = równowagi; możliwości podejmowania 

wyborów, swobodnego wygłaszania poglądów.
- Wolność wyboru/słowa.
- Równość i sprawiedliwość.
- Demokracja.
- Trudna historia polskiego narodu, w dzisiejszych czasach niedoceniana i często 

zapomniana.
- Historia.
- Spokój psychiczny.
- Spokojem w tle.
- Pierwsza myśl: jesteśmy członkami UE i jako wolny kraj/naród mamy prawo do 

podejmowania własnych decyzji i nikt, żaden inny naród nie ma prawa w inge-
rowanie w nasze wieczne sprawy, jeśli nie są łamane prawa człowieka.

- Tożsamość narodowa, możliwość bycia dumnym z osiągnięć naszych przodków. 
Promowanie cudów naszego kraju za granicą. Tym dla mnie jest. I czymś więcej, 
czymś, co trudno opisać, a każdy to czuje.

- Poczuciem dumy narodowej, polskiej tożsamości, pielęgnowaniu narodowych 
tradycji, realizacja swoich myśli i marzeń.

- Poczuciem własnej wartości, godności.
- Zdałoby się wydawać, że są to dary. Jednak, uważam, że są to wywalczone 

„krwią, potem i łzami” wartości, na które żaden naród nie zasługuje bardziej 
niż Polacy.

- Historia.
- Możliwością życia, normalnego funkcjonowania, bycia szczęśliwym w  swoim 

kraju, w Polsce, bez masowych emigracji.

NIEPODLEgŁOść . BADANIE NAUKOWE PUNO
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- Świadomością, że wiem, kim jestem, gdziekolwiek się znajdę.
- Bycie sobą.
- Odnalezieniem własnej tożsamości.
- Przy obecnej władzy jest to pojęcie obce.
- Polska dla Polaków. Zawsze broniliśmy swój kraj i tak powinno dalej być.

Wyniki przeprowadzonej ankiety i zaprezentowane dane należy traktować 
tylko jako egzemplifikacje wartości. Stanowią one jedynie obrazek, zdję-

cie socjologiczne.
Obraz społeczeństwa polskiego na emigracji, jaki wyłania się z owego zdję-

cia, dostarcza jednak wielu inspiracji teoretycznych z zakresu badań nad forma-
mi uczestnictwa Polaków w tradycjach polskości.

Składamy szczególne podziękowania mediom polonijnym w Wielkiej Bryta-
nii za współpracę przy realizacji naszego badania. Nadzwyczaj dziękujemy 

portalowi Londynek.net za patronat medialny, jakim jego redakcja objęła na-
szą inicjatywę!

grażyna Czubińska

independence. punO’S academic reSearcH
Summary

The Polish University Abroad (PUNO) carried out a research aimed at analysis of the 
approach of young Polish immigrants living in the UK to the independence issues. The 

point was to identify the way people perceive the 100th anniversary of Polish independence. 
191 people were surveyed – 62% of them were women and 38% were men. The majority of 
respondents were from 26 to 39 years old. Poland, to the respondents, seems to be related 
to: family, homeland and home. The image of Polish diaspora in the UK provides a lot of 
inspiration for further research about Poles and their attitude to most important national 
traditions.

Keywords: The Polish University Abroad (PUNO), independence, research
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paul lasok

tHree cOinS in a fOuntain

intrOductiOn

„Three Coins in a Fountain” is the title of a romantic Hollywood film re-
leased in 1954. The title song was memorably performed by Frank 

Sinatra. The title of the film refers to the practice of throwing a coin into the 
Trevi fountain in Rome and making a wish (I should note here that, tradition-
ally, people drank the water of the Trevi fountain in order to ensure that they 
would return one day to Rome; it is sometimes said that a coin is to be thrown 
into the fountain to the same end). In the film, there are three coins, represent-
ing three romantic stories.

My three coins are three legal aspects of the break-up of the current relation-
ship that the UK has with the European Union, a relationship that has had, per-
haps, little of the romantic about it but which, for some of us, will be remem-
bered fondly. My intention is to limit my remarks to matters of law; but I hope 
that I will be forgiven if, on occasion, I  stray into making an observation of 
a non-legal nature.

tHe firSt cOin – article 50

Article 50 of the Treaty on the European Union states clearly that a Member  
  State of the EU may decide to withdraw from the EU; and it outlines the 

procedure for doing so. The procedure starts with a decision to withdraw from 
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membership of the EU which the seceding State makes in accordance with its 
own constitutional requirements. After that decision has been notified to the 
European Council, there is then the negotiation of an agreement setting out the 
arrangements for the withdrawal of the seceding State from the EU. The EU is 
obliged to negotiate and conclude that agreement „taking account of the frame-
work for [the seceding State’s] future relationship with the EU”.

The seceding State effectively ceases to be a Member State as from the entry 
into force of the withdrawal agreement or, failing that, two years after the deci-
sion to withdraw from the EU was notified to the European Council. However, 
the European Council and the seceding State can agree to an extension of „this 
period”, a phrase that seems to refer only to the two-year period.

It is important to note that, under Article 50, what is to be negotiated im-
mediately after the seceding State has served notice of its decision to withdraw 
from the EU is an agreement setting out the arrangements for its withdrawal. 
That is an agreement dealing with the untangling of the links between the se-
ceding State and the EU resulting from membership of the EU (other links may 
exist between the seceding State and the remaining Member States that are in-
dependent of membership of the EU, such as those resulting from membership 
of NATO). It is not an agreement about the future relationship between the se-
ceding State and the EU, after the former’s membership of the EU has come to 
an end. An agreement dealing with that future relationship would be negotiat-
ed, if need be, after the Article 50 process had come to an end, with the seced-
ing State negotiating with the EU in the same way as any other country that is 
not a member of the EU.

Under the Article 50 process, the future relationship between the seced-
ing State and the EU enters the picture in a formal sense only because Article 
50 provides that the withdrawal agreement will be negotiated and concluded 
taking account of the framework of that future relationship. The reference to 
a „framework” is significant: it refers to the broad outlines of that future rela-
tionship; and the „framework” is relevant only to the extent that it impinges 
on the withdrawal agreement. By way of example, if it is common ground that, 
after leaving the EU, the seceding State will remain in a customs union with 
the EU, that can be relevant to the withdrawal agreement because any sums of 
money to be paid to the EU by the seceding State could be paid off over time 
by the seceding State remitting to the EU the customs duties that it collects 
(a customs union is simply an arrangement between the states who are parties 
to the union to apply the same customs rules, and a uniform tariff, to their ex-

Paul Lasok
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ternal trade; it does not mean that the tariffs collected by one of the parties be-
long to someone else).

Accordingly, once the UK had notified the EU of its intention to withdraw 
from the EU, the UK negotiators were faced with the task of doing nothing 
more than sorting out the arrangements for the withdrawal of the UK from the 
EU, against the backdrop of a general idea of the future relationship that the UK 
and the EU wish to have with each other, to the extent that that relationship is 
relevant to the withdrawal arrangements.

That task, while it has its difficulties, is in principle relatively simple. The 
starting point is the rather obvious proposition that withdrawal from the EU 
means just that: Brexit means Brexit. Of course, Article 50 does not preclude 
any discussion between the seceding State and the EU about their future rela-
tionship going beyond a working out of the „framework” of the relationship; 
but any such discussions are not formally part of the withdrawal process.

Anyone who has been listening attentively to what the UK Government and 
leading politicians have been saying over the last two years would not have re-
alised that the Article 50 process is as I have described it. Instead of pursuing 
the Article 50 procedure, the UK has effectively combined the negotiation of 
the withdrawal agreement with attempts at detailed discussions on the post-
withdrawal relationship between the UK and the EU. It might be thought that 
that indicates that the UK does not understand the legal nature of the process in 
which it is currently engaged. However, the confusion between the withdraw-
al agreement and the post-withdrawal relationship actually reflects the tenor 
of the debate before the EU referendum. Prominent figures in the Brexit cam-
paign were not proposing to the British people what has come to be known as 
a „hard” Brexit but a reorganisation of the relationship between the UK and the 
EU under which the UK would dispense with all the aspects of membership of 
the EU that were regarded as objectionable, while retaining at the same time all 
the benefits of membership. The British people were told by such luminaries 
as David Davis, later the Government minister in charge of the Brexit negotia-
tions, that the EU would fall over itself to make with the UK an agreement that 
met all the UK’s demands.

Unfortunately, that did not happen. To make matters worse, once the UK 
Government had actually begun to think about the consequences of Brexit, it 
discovered that certain consequences, such as the ending of the UK’s involve-
ment in the EU’s arrangements for cooperation on police and security matters, 
were very unpalatable.

THREE COINS IN A fOUNTAIN
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It seems to have become apparent to the UK Government that it is essential 
to maintain legal continuity between the current position – the UK’s member-
ship of the EU – and what is to follow after Brexit, which is not to be a so-called 
„hard” Brexit. Behind that lies a realisation that Brexit is not a good idea unless 
effective arrangements are put in place in order to minimise as much as possible 
the consequences of withdrawal from the EU (which are adverse).

That state of affairs has produced two consequences. First, it has given rise to 
considerable confusion and misunderstandings. For example, the EU has been 
accused of „bullying” the UK and of trying to keep the UK a prisoner within 
the EU, statements that reflect in part a misunderstanding about how the legal 
mechanism in Article 50 works and in part frustration that the EU is not behav-
ing as those who support Brexit insist that it should behave. Secondly, that state 
of affairs places considerable strain on the mechanism in Article 50, which pro-
ceeds on the basis that a Member State which decides to withdraw from the EU 
actually knows what it is doing.

It is also important to note that whatever emerges from the Article 50 pro-
cess will be a withdrawal agreement and a high-level understanding between 
the EU and the UK about the framework of their future relationship. The work-
ing out of that relationship will be negotiated on another occasion; and that 
means that it could differ in material respects from interpretations that may be 
placed on the high-level understanding of the relationship reached in the con-
text of the withdrawal agreement.

Since the date on which this paper was presented to the PUNO conference 
on 13th October 2018, the remarks set out above were confirmed: the UK suc-
ceeded in agreeing with the EU a Withdrawal Agreement setting out in detail 
provisions for untangling the UK’s relationship with the EU; and a Political Dec-
laration was published, setting out the general form of the post-Brexit relation-
ship. The Withdrawal Agreement proved to be highly controversial because of 
what is occasionally known as the „Northern Ireland Backstop”, which reflects 
the need for the UK to secede from the EU without at the same time breaching 
its commitments under what is often known as the „Good Friday Agreement”, 
which is a package of measures that includes an international agreement made 
between the UK and Ireland.

Paul Lasok
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tHe SecOnd cOin 
– can tHe uk reverSe itS pOSitiOn?

In my view, there is no real doubt about the fact that the UK can unilaterally  
 change its mind about leaving the EU and withdraw the notification that it 

gave under Article 50. The more difficult question concerns the precise point in 
time at which the UK ceases to be able to do so.

In principle, there appear to be four points in time at which a Member State 
leaving the EU ceases to be able to withdraw its Article 50 notification unilat-
erally: the date on which the withdrawal agreement is made; the date on which 
it is ratified; the date on which it comes into effect; and two years after the date 
of the Article 50 notification (unless that period has been extended pursuant to 
Article 50 (3) of the Treaty on European Union). The two year period is relevant 
in the event that there is no withdrawal agreement.

In my view, if the seceding State changed its mind after either of the last two 
dates, it could return to the EU only if it applied, as a non-Member State, for 
membership of the EU because, by those dates, the seceding State will have with-
drawn from the EU (cf. Article 50 (3) and (5) of the Treaty on European Union).

So far as the first two dates are concerned (the date on which a withdraw-
al agreement is made and the date on which it is ratified), there are arguments 
for and against accepting them as dates after which the seceding State’s ability 
to reverse its position unilaterally comes to an end. My own view, for what it is 
worth, is that neither date has that effect and that the seceding State can change 
its mind about leaving the EU and withdraw unilaterally its Article 50 notifica-
tion at any time while it is still a Member State of the EU.

I should emphasise that I am here talking about a unilateral withdrawal of 
the Article 50 notification while the Member State concerned is still, formally, 
a Member State of the EU. It is in principle possible for the seceding State to re-
verse back into membership of the EU, after it has ceased to be a Member State, 
with the consent of the EU.

After 13th October 2018, the views set out above were endorsed by the Court 
of Justice of the EU in its judgment in Case C-621/18 „Wightman and others 
versus Secretary of State for Exiting the EU”, 10 December 2018. The Court held 
that a seceding Member State may unilaterally withdraw its notice of its inten-
tion to leave the EU at any time before the Article 50 withdrawal agreement 
comes into force or, in the absence of such an agreement, any time before the 
expiry of the two year period provided for in Article 50 (as extended, if that is 
the case).

THREE COINS IN A fOUNTAIN
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tHe tHird cOin 
– referendumS and fake newS

There is currently talk of a second referendum – or People’s Vote – about 
membership of the EU (in reality it would be the third on that subject, the 

first being in the 1970s). There is, of course, no legal impediment to the hold-
ing of another referendum. Indeed, from the perspective of legal policy, that 
might well be regarded as entirely appropriate. For example, in the case of cer-
tain complicated consumer transactions, the law requires there to be a cool-
ing-off period so that the consumer can consider the merits of the transaction 
and, perhaps, decide after a period of reflection not to proceed with it. Brexit 
is clearly a complicated transaction; and it is significant that what Brexit would 
actually involve was not known at the time of the 2016 referendum. Hence, 
one would have supposed that sensible people would consider a second refer-
endum allowing a choice between the Brexit deal (even if known only in terms 
of its framework – which in any event will not resemble what people were told 
before the referendum) and abandoning the Brexit idea was both fair and rea-
sonable.

However, the possibility of a second referendum raises another current is-
sue: the distorting of the democratic process caused by what is often called, now, 
„fake news” but which is more conventionally known as lying and deception.

Although lawyers have, popularly, a rather mixed reputation, one thing that 
lawyers and judges are very clear about is the distinction between honesty and 
dishonesty. A legal act can normally be revoked where it has been obtained by 
fraud or deception. Hence, if a  lawyer is presented with a situation in which 
a person’s decision has been influenced by fraud or deception, his instinctive 
reaction is to say that the decision cannot be regarded as valid and binding be-
cause the decision cannot be assumed to be one that that person would have 
made in the absence of the dishonest statement or information. As a matter of 
common sense, if a person goes to the lengths of lying to you, instead of telling 
you the truth, that tells you that he does not believe that he can persuade you by 
the merits of his case.

The importance of honesty in the decision-making process is carried over 
into the UK’s electoral system by the Representation of the People Act 1983, 
which provides in section 106 that the making or publishing of a false statement 
in relation to the personal character or conduct of a candidate for election is an 
illegal practice. Such an illegal practice is a criminal offence and carries with it 

Paul Lasok



265

certain consequences for the offender. Under section 164, the election result 
can be set aside if it may be reasonably supposed that the illegal practice affect-
ed the result of the election. It is interesting to note that the prohibition on mak-
ing false statements is limited to false statements about a candidate for election. 
It does not extend to false statements about other matters. The likely explana-
tion is that the prohibition reflects a traditional view of an election as an occa-
sion on which people choose between different individual candidates, not par-
ties; and therefore the primary factors influencing that choice are the personal 
characteristics of the candidates.

In the context of a  referendum, of course, voters elect a  proposition, not 
a candidate. Had the principle set out in the Representation of the People Act 
– which is that you don’t lie about what the people are being asked to vote on – 
been carried across to referendums, it is not difficult to see that the result of the 
2016 EU referendum would probably have been set aside.

However, for reasons which remain obscure, the Parliament has not includ-
ed in the legislation dealing with referendums all the normal protections of the 
democratic process that apply to the election of a candidate for public office. In 
the case of the EU referendum, we know from the debates in the House of Com-
mons that certain safeguards were not thought necessary because the EU refer-
endum was not intended to be binding. It was just consultative. Accordingly, in 
strictly legal terms, the EU referendum has no legal effect. However, it certainly 
has a political effect; and one would have supposed that, when the Parliament 
considered what account to take of the result in the EU referendum, the Parlia-
ment would have looked at the narrowness of the majority in favour of Brexit 
and at the shenanigans that went on during the referendum campaign before 
coming to a common sense conclusion as to the reliability of the result. Regret-
tably, that was not done.

As is well known, the 2016 referendum was characterised by the repeated 
making of false and misleading statements designed to persuade voters to vote 
for Brexit; and, after the referendum, some of those engaged in the campaign 
for Brexit were reported as saying that the referendum result endorsed the ef-
fectiveness of that type of campaigning and that it should be used in other po-
litical campaigns. And then we had the contest between Hillary Clinton and 
Donald Trump.

The experience of the EU referendum has led to the drawing up of proposals 
for reforming UK legislation so as to turn the making of false statements about 

THREE COINS IN A fOUNTAIN
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the subject-matter of a  referendum into an illegal practice. The Minister for 
Constitutional Affairs before the last general election rejected those proposals 
on the curious ground that they had not been raised before the EU referendum. 
It is like saying that, if you have made a mistake once, you must be condemned 
to repeat it for ever.

More recently, in July 2018, the House of Commons Digital, Culture, Me-
dia and Sport Committee published an Interim Report focusing on the „fake 
news” issue and, more particularly, on the influence of electronic communica-
tions and social media on political campaigns. The Interim Report sets out very 
general recommendations but contains no specific proposals for reforming the 
law so as to prohibit lying in the course of a political campaign.

The University College London Constitution Unit formed an Independent 
Commission on Referendums to consider the role of referendums; and that 
Commission published a report in 2018 which touched on the question of ly-
ing in the course of a referendum campaign. The Commission’s observations 
on that question are not particularly satisfactory because it concluded, with an 
insufficiency of reasoning, that there should be no prohibition of lying but that 
members of the public who are interested in following up on the factual is-
sues raised by the referendum in question should not be impeded in doing so. 
At a meeting on 15 September 2018, Dr. Renwick, the Deputy Director of the 
UCL Constitution Unit put forward three reasons in support of the Independ-
ent Commission’s conclusion.

The first reason was that a prohibition on lying can easily be circumvent-
ed because the false statement can be altered by removing the false elements 
in it, and turning the statement into a true one, or else it can be re-expressed 
as a statement of opinion or belief. To a lawyer, that is extremely strange rea-
soning. It is like saying that there should be no offence of dangerous driving 
on a road because drivers could easily avoid committing an offence by driving 
safely.

The second reason was that, under the similar provision in the Representa-
tion of the People Act, an election has been set aside only once in the last cen-
tury. To a lawyer, that, too, is extremely strange reasoning. Quite apart from the 
fact that this reason fails to take into account the possibility that the prohibition 
on the making of false statements has had a deterrent effect (a conclusion that 
experience in the last century would appear to endorse), it is based on a mis-
understanding of the purposes served by legal prohibitions. A legal prohibition 
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marks out the difference between right (or acceptable) and wrong (or unaccep-
table) conduct; and it is usually backed up by appropriate machinery designed 
to enforce the prohibition when the need arises. That is particularly important 
in a culture where people are free to do whatever is not prohibited because, if 
conduct is not prohibited, then it is legitimate. The fact (if it be so) that wrong 
or unacceptable conduct happens infrequently does not mean that it should be 
regarded as legitimate.

The third reason was that, instead of prohibiting lying, a  better solution 
would be to ensure that members of the public have access to correct informa-
tion, should they wish to take advantage of that opportunity. Again, to a lawyer, 
that is a very odd reason and is quite unreal. If a fraudster steals someone’s life 
savings by lying to him, it is no defence for the fraudster to say that his victim 
could have detected the lie by carrying out an investigation into the truth of the 
fact asserted by the fraudster. In the context of a political campaign, in which 
voters are bombarded by conflicting assertions of fact made by the contending 
parties, it is unreal to suppose that voters will be immune to the effects of the at-
tractively expressed lie; and the idea that voters should make their own enquir-
ies into the facts ignores the point that what is really at issue is the integrity of 
the democratic process. If lying in the course of a political campaign is a legiti-
mate campaign tool, then the democratic process is itself corrupted.

Accordingly, the problem posed by a second referendum is that, if it hap-
pens, it will be before there is any change in the law outlawing lying as a cam-
paign tool.

cOncluSiOn

Having cast my three coins into the fountain, you might think that my wish  
 is to return to Rome – the Treaty of Rome that the UK signed when it be-

came a Member State of the EU. However, the fountain that I have in mind is 
the fountain of democracy; and the need is to keep it pure.

THREE COINS IN A fOUNTAIN
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trzy mOnety w fOntannie
streszczenie

Artykuł ilustruje za pomocą motywu z filmu „Trzy monety w  fontannie” trzy prawne  
  aspekty brexitu. Pierwsza moneta obrazuje odniesienie do artykułu 50, który określa 

warunki, na jakich kraj opuszcza wspólnotę europejską. Autor szczegółowo omawia proce-
durę zastosowania tego przepisu w odniesieniu do brexitu. Moneta druga – możliwość od-
wrotu. Tu autor opisuje konsekwencje i możliwości ewentualnej zmiany decyzji w sprawie 
wyjścia kraju z Unii. Ostatnia część artykułu odkrywa trzecią monetę – referendum i „fake 
newsy” – medialne przedstawienie brexitu i próby manipulacji opinią publiczną. W pod-
sumowaniu autor porównuje demokrację do fontanny, do której wrzuca się monety, wypo-
wiadając życzenie, oraz odnosi metaforę do sytuacji, w jakiej znalazła się Wielka Brytania 
w przedbrexitowej rzeczywistości.

Słowa klucze: brexit, „Trzy monety w fontannie”, prawo unijne
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tHe future Of cancer tHerapy

What I would like to talk about is the future of cancer care. It is a disease 
that affects us all. One in three of us currently gets the disease and it 

seems to be much more common today than ever before.
I have been a consultant in the National Health Service in the United King-

dom for nearly 40 years and when I started, we did not tell people they had can-
cer. The papers did not write about cancer. So there is no way there could be any 
discussion. Now it is quite the opposite. You see it everywhere. Every day in the 
papers there is a story. When pop stars, film stars get cancer, you read all about 
it. There are blogs, there are leaflets, there are websites – all sorts of places where 
you hear about it. But what is the future? Where is it all going? You hear lots of 
snippets in the media – what is true? What is just background noise and what is 
sort of the fake news of cancer, if you like?

Well, I  like to think of four ways that cancer is moving forward, and the 
problem we have is that – whilst we can see these four little boxes of the future 
– we cannot predict for step changes, sudden changes that transform the way in 
which cancer is dealt with.

1. tecHnOlOgy BOx

The first box is the technology box. If you look at cancer diagnosis and can-
cer treatment, it has come a long way in my professional lifetime. Imaging 
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with Computer Tomography (CT) scans, Magnetic Resonance Imaging (MRI), 
Positron Emission Tomography (PET) scanning has revolutionised the way we 
can see where cancer is in a patient and also make the diagnosis of cancer.

But perhaps the greatest interest for the future is how we can treat the dis-
ease better. The standard three ways of treating cancer are surgery, radiother-
apy and treatment with drugs, hormones and immunotherapy, loosely called 
chemotherapy.

The way things are advancing in surgery is robotics, there is no doubt, trying 
to harness the knowledge of the surgeon but use the skill of the robotic device 
to actually remove brain tumours, remove bladder tumours and so on. With ra-
diotherapy again, it is all about information technology: connecting the image 
directly to the plan for radiotherapy. So radiotherapy does not involve the use 
of a human operator. The computer learns the rules where to draw the line be-
tween cancer and normal tissue to deliver an optimal field.

Radiotherapy and surgery are great and they are going forward very fast 
in terms of technology, but they are limited by the fact that, if the disease has 
spread from the primary site, it is not likely to be curable with either surgery 
or radiotherapy. That is the problem with cancer – it spreads; a process called 
metastasis – change of place. That is where drugs come in because drugs go all 
around the body and mop up any cancer cells that are spilled into other parts 
of the body: the lymph nodes, the blood vessels, the lungs, the liver, the brain, 
all these places can be reached by drugs. The hope for the future is very much 
that we will have the right drug for the right patient, personalising the way in 
which we treat cancer in a way we have never done before. If you compare the 
process with a broken car at the roadside – it is very difficult to make a diag-
nosis for us. The roadside patrolman comes along and has gadgets, diagnostic 
tools, that allow him to personalise the treatment he is going to give the car to 
get it better. It is exactly the same with cancer: can we work out which molecu-
lar cogs have gone wrong in the cancer cells and correct them by tinkering with 
them with a diagnostic tool – that is how it is likely to go. Thus, from a series of 
maybe 500 drugs you will get the drug selected, predicted to work best for you, 
giving you the minimal side effects and yet maximum benefit in terms potential 
to cure your cancer.

A lot has been said about immunotherapy recently. Fascinating area – and 
yes, it will change the way we treat cancer but it is only one of a whole series of 
interventions.

Karol Sikora
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The technology box is fabulous and that will certainly go forward with re-
markable advances over the next 10–20 years, on the background of the Ge-
nome Project which will help personalise treatment for us.

2. SOciety BOx

The second box is more complex, and that is society. Societies change. You 
have seen it change around you. It almost changes imperceptibly. Attitudes 

change. Social media come. All sorts of things are happening. Cancer is becom-
ing more and more expensive to treat, so we come to a point at which you have 
to ask how much you would actually spend on your own life, if you could live 
another year, if there was an expensive treatment you had to have and you had 
to pay for it. That is the question that society is going to get to. If it is your own 
life, or someone you care for very much, you want to spend as much as you can 
on their life to keep them going. If it is for the general public, you are not so 
worried – it is not for a specific person. We have seen a lot of interesting crowd 
funding sites recently for cancer treatments that you cannot get either from 
insurers or from health services around the world. All healthcare systems are 
struggling to cope with the demand put on them. The Polish system, the Brit-
ish system, which are tax based, and then the various private insurance schemes 
that are available in Europe mainly, and North America – struggling to keep up 
with the onslaught of technology that is expensive; and the fact that people are 
living longer, and because cancer, the disease of the older age, there is no doubt 
that the older the population is, the more cancer will be there.

The technology box and the society box go hand-in-hand. As we go forward, 
attitudes are changing. We talk about it, we are open about it; information is out 
there – you can readily find information about the latest super drug for cancer 
or super treatment of protons with radiotherapy, with robotic surgery, so all can 
be found for society.

3. cancer care

The third box is how we deliver cancer care. Now, traditionally, we have large 
cancer centres and then small cancer clinics and a sort of network. The fu-

ture is about not having large cancer centres, because they are all in cities cen-
tral location, they are all big teaching hospitals, and there is really no need for 
the bulk of the patients to actually come in regularly for treatment. It is much 
better to have neighbourhood cancer centres, which can deliver radiotherapy, 
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they can deliver chemotherapy, because cancer treatment is not a quick fix. You 
cannot go into a shiny new building, go there for even a day or two and come 
out cured. Cancer treatment takes months, sometimes years to complete – so it 
involves many visits. A woman with breast cancer in Britain today, from early 
diagnosis of breast cancer to the completion of treatment, which may take over 
two years, may need eighty to a hundred visits to a hospital. Much better if that 
can be a neighbourhood clinic, where you can park your car easily and deal 
with everything locally and quickly in the atmosphere of a Cottage Hospital, 
with people that get to know you over your journey – and that is the model all 
countries are trying to work for.

4. tHe cOStS

I guess the fourth and last box of the future is how we are going to pay for cancer  
 care and this is something none of us wants to talk about. We want to hide. We 

say: well, let us not worry about that – but we do have to worry about it. There are 
only three ways to pay for healthcare: tax based system such as the NHS, cash – 
you save up money or you pay up for insurance. There are only three ways and 
all countries use a balance of the three. In the UK it is predominantly NHS, pre-
dominately tax based system; in Europe it is predominantly an insurance system 
with a bit of a tax based system on top. So there are different models.

The problem with cancer is that as it gets more and more common as popu-
lations age – and it is great the population is aged, that means that healthcare is 
good, allowing people to live much longer – the problem is you get more cancer 
and more costs. Not only do you have the cost of treating the cancer, you also 
have the cost of treating all the other diseases people accumulate during their 
life – so the healthcare budget inevitably goes up as you get more successful at 
treating the cancer.

So how is it all going to pan out? We have got our four boxes of the future. 
The best scenario is that we get technology that is predictive of success; that we 
have drugs that are at reasonable cost, but we only use them when they are like-
ly to work; we predict which patient needs which drug and so we get success in 
targeting the treatment to the right patient, which keeps the costs down.

Society agrees that we have to treat cancer. I think as we get older, one of 
the complicated areas are that you are less aggressive with older patients. Old-
er people, say people over eighty, get compared with people at the age of fifty 
– they do not get the high-cost, more aggressive drugs. In the past that was be-
cause it was felt they would not have been able to tolerate the side effects. That 
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is probably not the case now because the drugs now are much better in terms 
of side effects.

We have some ethical issues about at what point you say: well, you know, 
you are now ninety or something, we are not going to spend a lot of money on 
you. At the moment we do not do that but I can feel that that is likely to come 
at some point in the future.

5. diStriButiOn Of ServiceS

The final issue is how we distribute cancer services to make them comfort-
able and convenient for the customer – the patient – and then finally how 

we pay for them. The one theme of the future with cancer is the patient in the 
centre of attention as a consumer of care. They are sort of in charge there, if you 
like, the customer that is trying to coordinate their own care.

Increasingly, I have to tell my patients that if you want to get the best can-
cer care, you can get it in nearly every European country, including Britain, you 
have to understand the system and how it works. You have to work out how 
not to beat the system as such but use the system to your greatest advantage. It 
strikes me all the time that the people, who get the best care in any health care 
system, tend to be more educated, not necessarily wealthier, more educated, 
and are more able to manipulate a complex structure such as our NHS. It is just 
like doing anything in life: if you want to get it done, you have to know how the 
system works to maximise your benefits.

Karol Sikora

przySzłOść terapii leczenia nOwOtwOrów
streszczenie

W artykule został poruszony temat przyszłości leczenia nowotworów oraz wyzwań, 
z którymi boryka się terapia nowotworowa. Autor przybliża czytelnikom, jak przez 

ostatnie lata wyglądała społeczna świadomość istnienia, profilaktyki i  leczenia nowotwo-
rów oraz pokazuje możliwości, jakie może przynieść przyszłość. Analiza jest podzielona 
na cztery obszary: rozwój technologii, odbiór społeczny, państwowa opieka medyczna oraz 
koszty leczenia. W każdym z obszarów autor wskazuje szanse i zagrożenia.

Słowa klucze: nowotwory, terapia nowotworowa, świadomość społeczna
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Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej rozpoczął się proces emigracji 
Polaków do lepiej rozwiniętych krajów europejskich, szczególnie anglosa-

skich. Zjawisko to uległo nasileniu w ostatnich latach, w których to szacuje się, 
że ponad 2 miliony Polaków wyemigrowało, doprowadzając do stanu, w któ-
rym Polacy są drugą co do wielkości mniejszością narodową w Wielkiej Bryta-
nii. Niestety, emigrują głównie osoby młode, a straty demograficzne populacji 
w Polsce są nie do wyrównania. Emigranci po osiedleniu się rozpoczynają życie 
w nowym systemie kulturowo-społecznym, zaczynają podlegać zjawisku akul-
turacji, które Grażyna Czubińska szczegółowo opisała we Wstępie.

Zmianie podlegają zachowania emigrantów, w tym ich sfera życia seksual-
nego. Nowe kontakty międzyludzkie, obejmujące również zachowania seksu-
alne, przynoszą nowe doświadczenia, ale i stwarzają zagrożenia dla zdrowia ze 
strony chorób szerzących się w drogą płciową. To obszar sfery intymnego życia 
człowieka, bardzo trudny do prowadzenia badań naukowych, stąd duże uzna-
nie Autorce za podjęcie się próby zbadania zachowań seksualnych emigrantów 



278

Paweł Kalinowski

i analizy zmian, jakim podlegają w nowym środowisku. O ile zachowania sek-
sualne Polaków są od kilkunastu lat przedmiotem badań socjologów i seksuolo-
gów, to w piśmiennictwie polskim brakuje publikacji na temat zachowań seksu-
alnych emigrantów, niosących za sobą potencjalne ryzyko zakażeń chorobami 
przenoszonymi drogą płciową. Wszystko to przemawia za tym, że badania takie 
– jak podjęte w ocenianej rozprawie – są bardzo cenne i nowatorskie.

Tytuł pracy w pełni odpowiada zawartej w niej treści i postawionych do roz-
wiązania problemów badawczych. Całość jest podzielona na część wstępną, 
sformułowany wyraźnie cel badań, materiał i metody badań oraz wyniki i ich 
dyskusję, jak również wnioski i piśmiennictwo.

W części wstępnej Grażyna Czubińska na początku przedstawiła profil de-
mograficzny emigrantów polskich w  Wielkiej Brytanii i  obszernie wyjaśniła 
zjawisko akulturacji z uwzględnieniem życia seksualnego jako elementu kultu-
ry społeczeństw. Następnie Autorka omówiła czynniki ryzyka zakażeń przeno-
szonych drogą płciową oraz metody ich kontroli. Kończąc wstęp, przedstawiła 
sytuację epidemiologiczną zakażeń przenoszonych droga kontaktów seksual-
nych w Polsce w porównaniu do sytuacji w Wielkiej Brytanii.

W Celu pracy Grażyna Czubińska ukazała główny cel swoich badań, a by-
ła to analiza czynników wpływających na podejmowanie ryzykownych zacho-
wań seksualnych jako czynnika ryzyka chorób przenoszonych drogą płciową. 
Postawiono również cele szczegółowe, a znalazły się tam: poznanie czynników 
wpływających na podejmowanie ryzykownych zachowań seksualnych Polaków 
w Wielkiej Brytanii, ustalenie, czy takie zachowania uległy zmianie na emigra-
cji, analiza deklarowanej historii takich chorób u  ankietowanych oraz próba 
określenia obszarów działań profilaktycznych mogących przeciwdziałać podej-
mowaniu ryzykownych zachowań seksualnych. Cel pracy jest prawidłowo sfor-
mułowany, a  cele szczegółowe zapewniają osiągnięcie zamierzonego celu ba-
dań.

W badaniach uczestniczyło 500 osób z 1026, które dowiedziały się o bada-
niu z portali społecznościowych mediów polonijnych oraz organizacji polo-
nijnych. Zebrano 408 prawidłowo wypełnionych ankiet, co wprawdzie spełnia 
warunek niezbędnej liczebności próby zapewniający wiarygodność badań, ale 
pojawiają się pytania o dobór tej próby. Dobór próby do badań nie był loso-
wy, mogły w niej uczestniczyć tylko osoby mające dostęp do Internetu i inte-
resujące się życiem Polonii poprzez korzystanie ze stron internetowych polo-
nijnych mediów. Dobrze, że Autorka odniosła się do tych ograniczeń badania 
w dyskusji.
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Badanie przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego za pomocą 
kwestionariusza ankiety w okresie od marca do sierpnia 2013 roku. Narzędziem 
badawczym był autorski kwestionariusz wywiadu, zawierający elementy narzę-
dzi standaryzowanych (skala czynników akulturacji Berry’ego, model Bennet-
t’a, skala mierzenia samooceny Rosenberga) oraz części dotyczącej danych spo-
łeczno-demograficznych i ryzykownych zachowań seksualnych. Podzielony był 
na dwie części – siedem pytań dotyczyło cech demograficznych, a 45 – posta-
wionego celu badań. Na potrzeby ocenianej rozprawy wykorzystano tylko 16 
z 52 pytań, z czego siedem to pytania o status socjodemograficzny, czyli na po-
trzeby osiągnięcia celu badań wykorzystano tylko dziewięć z 45 pytań i tylko 
dwa dotyczące podejmowania ryzykownych zachowań seksualnych.

Po przeprowadzeniu badań przeprowadzono szczegółową analizę staty-
styczną otrzymanych danych z wykorzystaniem metod statystyki opisowej oraz 
adekwatnie dobranych testów: testu Chi, testu Fishera, testu Manna-Whitneya 
i McNemary. Ponadto zastosowano test Shapira-Wilka oraz model regresji logi-
stycznej analizy wieloczynnikowej.
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Wyniki zostały przedstawione w postaci starannego opracowania z wyko-
rzystaniem tabel i wykresów wraz z  ich szczegółowym omówieniem. Zwraca 
uwagę analiza statystyczna wyników, świadcząca o wysokim poziomie warsz-
tatu naukowego Autorki. Grażyna Czubińska wykazała, że częściej ryzykowne 
kontakty seksualne podejmują mężczyźni, osoby samotne oraz z brakami w za-
kresie edukacji seksualnej, o niskiej samoocenie i poziomie satysfakcji z życia 
i mniejszej wrażliwości międzykulturowej. Podobny jest profil osób częściej po-
dejmujących takie kontakty pod wpływem alkoholu i narkotyków i posiadają-
cych więcej niż pięciu partnerów seksualnych w dotychczasowym życiu. Cechy 
te determinują też częstsze występowanie zakażeń chorobami przenoszonymi 
drogą płciową. Ważnym wynikiem badań jest ponadto wykazanie większego 
nasilenia ryzykownych zachowań seksualnych na obczyźnie niż w okresie życia 
przed wyemigrowaniem.

W interesującej i bardzo wnikliwej dyskusji Autorka przedstawiła wnioski 
z badań własnych i porównała je z badaniami innych autorów. Szerokie omó-
wienie wyników własnych i  ich konfrontacja z  danymi z  piśmiennictwa po-
zwala najlepiej ocenić dojrzałość naukową Grażyny Czubińskiej. Dyskusję koń-
czą rekomendacje, które są cennymi wskazówkami praktycznymi do podjęcia 
działań profilaktycznych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się tych cho-
rób w populacji.

Sześć wniosków stanowi podsumowanie badań własnych. Pierwsze cztery 
są odpowiedziami na postawione sobie cele badań i opisują ustalone w  toku 
badań czynniki wpływające na podejmowanie ryzykownych zachowań seksu-
alnych przez Polaków w  Wielkiej Brytanii. Dwa ostatnie wnioski wypływają 
z wyników badań i są propozycjami działań mogącymi pomóc w zmniejszeniu 
ryzyka zakażeń wśród emigrantów polskich na obczyźnie.

Dobrze dobrane piśmiennictwo obejmuje 177 pozycji, których większość 
stanowią opracowania anglojęzyczne, a o jego wysokiej aktualności świadczy 
fakt, że niewiele pozycji to publikacje liczące ponad 10 lat.

Za najważniejsze osiągnięcie rozprawy, wnoszącej znaczący wkład w tę 
dziedzinę wiedzy medycznej, uważam wykazanie w  sposób niebudzący wąt-
pliwości, iż tak krytykowana w naszym kraju edukacja seksualna prowadzona 
w szkołach w formie przedmiotu wpływa na zmniejszenie częstości podejmo-
wania ryzykownych zachowań seksualnych w dorosłym życiu nawet po zmia-
nie kraju pobytu.

Na uznanie zasługuje fakt, że Autorka podjęła się trudnego i bardzo intym-
nego tematu oceny czynników ryzyka wystąpienia chorób przenoszonych dro-
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gą płciową i analizy zachowań seksualnych emigrantów, dokonała właściwego 
wyboru metod badań i prawidłowo je przeprowadziła. Tak zaplanowane i prze-
prowadzone kompleksowe badanie podjętego problemu oraz jego dyskusja za-
sługują na uznanie.

W moim przekonaniu Grażyna Czubińska osiągnęła zamierzony cel pracy, 
a zaprezentowane przez nią rezultaty są cenne zarówno z punktu widzenia po-
znawczego, naukowego, jak i aplikacyjnego do wykorzystania przez innych ba-
daczy. Biorąc zaś pod uwagę dobry poziom naukowy dysertacji, dojrzałą dys-
kusję, opracowanie redakcyjne, logicznie wykonane, czytelne tabele – uważam, 
że to wartościowa rozprawa.

miłosz parczewski
Pomorski Uniwersytet medyczny w Szczecinie

Zakażenia przenoszone drogą kontaktów seksualnych (STI) oraz czynniki  
 ryzyka promujące rozprzestrzenianie tych zakażeń stanową niedocenia-

ny w  Polsce problem kliniczno-diagnostyczny. Z  jednej strony, to zagadnie-
nie związane ze świadomością w  zakresie tak zwanego zdrowia seksualnego, 
o którym nie mówi się prawie wcale, a programy profilaktyczne są szczątkowe; 
z drugiej strony, brakuje systematycznych programów diagnostyki i testowania 
w tym kierunku. Pogramy diagnostyczne prowadzone są ad hoc, sporadycznie 
i nie skutkują istotnym podniesieniem świadomości ryzyka zakażeń przenoszo-
nych drogą płciową w społeczeństwie.

Wielka Brytania natomiast jest krajem, w którym takie programy są prowa-
dzone od wielu lat, funkcjonują nie tylko poradnie zdrowia seksualnego ofe-
rujące kompleksowe usługi – od poradnictwa, poprzez testowanie, leczenie, 
a kończąc na promocji zachowań prozdrowotnych; istnieje również specjaliza-
cja genitourinary medicine dla lekarzy zajmujących się tymi problemami. Emi-
gracja polska w Wielkiej Brytanii ma dostęp do wspomnianych programów, co 
poprawia skuteczność opieki w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową.

Autorka rozprawy doktorskiej podejmuje się analizy niezwykle ciekawe-
go, aktualnego i istotnego w zakresie zdrowia publicznego zagadnienia – czyn-
ników wpływających na podejmowanie ryzykownych zachowań seksualnych 
w  kontekście STI wśród Polaków mieszkających w  Wielkiej Brytanii wraz 
z analizą zmian po emigracji do tego kraju. Praca powstała poprzez anonimo-
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wą ankietyzację poprzez stronę internetową, na podstawie autorskiego formu-
larza, walidowanego na grupie testowej. Ankieta została skonstruowana przej-
rzyście, oceniała edukację seksualną, wiedzę i na temat STI i historię testowania 
w  tym kierunku, występowanie niezabezpieczonych kontaktów seksualnych, 
i ilość partnerów seksualnych, samoocenę, satysfakcję życiową, problemy psy-
chosomatyczne oraz adaptację do nowego kraju – akulturację. Praca jest orygi-
nalna i nowatorska, do tej pory podobne badania na podobnej grupie nie były 
wykonywane.

Wstęp jest wyczerpujący, adekwatnie obszerny i ciekawie napisany, cha-
rakteryzuje emigrację poakcesyjną, kierunki polskiej emigracji i emigrację do 
Wielkiej Brytanii. Poza odwoływaniem się do piśmiennictwa i  danych urzę-
dów statystycznych Autorka pracy ze swadą używa własnego doświadczenia 
do interpretacji danych (magister na zmywaku). Obszernie i ciekawie opisana 
jest akulturacja, ze szczegółową charakterystyką modeli i faz akulturacji, wpro-
wadzając czytelnika do używanych w metodologii recenzowanej pracy mode-
lu Bennetta opisującego trzy fazy etnocentryzmu i trzy fazy etnorelatywizmu. 
Aby określić fazę akulturacji, Autorka pracy konstruuje szereg pytań. Eleganc-
ko są opisane podstawy seksualności, włączając zachowania ryzykowne i czyn-
niki wpływające na ich podejmowanie, włączając podstawy behawioralne, ale 
również genetyczne; opis ryzyka zakażeń STI i czynników je modyfikujących 
świadczy o szczegółowej znajomości tematu przez doktorantkę.

Opisana jest również szeroko dyskutowana w ostatnich latach profilaktyka 
przed ekspozycyjna lekami antyretrowirusowymi, choć z obowiązku recenzen-
ta pozwalam sobie zauważyć, że w ostatnich miesiącach pojawiły się dane wska-
zujące na wyższą (~90%, po korekcie do rzeczywiście przyjętych dawek), niż 
cytowana przez Autorkę – 44%, skuteczność profilaktyki tenofowirem i emtry-
cytabiną.

Ponieważ w ankiecie umieszczono pytania dotyczące edukacji seksual-
nej, we wstępie scharakteryzowano również programy tej edukacji i  ich efek-
tywność w  zakresie promocji świadomości zdrowia seksualnego, porównano 
również programy edukacyjne w Wielkiej Brytanii i Polsce. Autorka zauważa 
smutny fakt rzadkiego testowania w kierunku HIV w Polsce (tylko 9% w po-
pulacji testowane ≥1 raz w życiu). Wstęp uzupełnia epidemiologia STI w Pol-
sce i Wielkiej Brytanii ze szczególnym naciskiem na zapadalność na HIV/AIDS 
oraz najnowszych trendów epidemiologicznych oraz niezwykle istotnych da-
nych z  Londynu, będącego brytyjskim ogniskiem zakażeń HIV. Opisany jest 
też system diagnostyki i nadzoru nad STI w Wielkiej Brytanii na przykładzie 
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czterech patogenów: Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Treponema 
pallidum oraz HIV.

Metodologia pracy nie budzi zastrzeżeń, to badanie anonimowe, w meto-
dologii przekrojowej (cross-section) z określeniem minimalnej liczebności gru-
py niezbędnej do przeprowadzeniu prawidłowego wnioskowania. Szczegóło-
wo opisano zarówno samą ankietę, jak i sposób jej konstrukcji. Bardzo ciekawa 
jest konstrukcja pytań dotyczących akulturacji, na których podstawie oceniano 
etnocentryzm/etnorelatywizm grupy badanej. Metodologia testów statystycz-
nych jest prawidłowa; Autorka pracy umiejętnie przeprowadza i  interpretuje 
wnioskowania statystyczne.

Wyniki zawierają 15 tabel i 31 rycin, są przedstawione przejrzyście. Autor-
ka szczegółowo i precyzyjnie analizuje związki pomiędzy badanymi zmienny-
mi, prawidłowo interpretuje wyniki i biegle używa zarówno analiz jedno-, jak 
i wieloczynnikowych. Ciekawa jest charakterystyka osób, które nie ukończyły 
ankiety (częściej kobiety, >30 lat, pochodzące z miasta z wykształceniem wyż-
szym, niepracujące). Zwraca uwagę podobna liczebność grup pomiędzy osoba-
mi w związku i samotnymi przy wysokiej istotności statystycznej, a istotna róż-
nica procentowa w przypadku światopoglądu i brak tej istotności.

W pracy zaprezentowano serię bardzo ciekawych wyników: zwiększenie 
częstości niezabezpieczonych kontaktów na emigracji (również pod wpływem 
narkotyków i  alkoholu); wyraźny związek pomiędzy podejmowaniem ryzy-
kownych kontaktów seksualnych bez zabezpieczenia z niską samooceną, bra-
kiem lub sporadyczną edukacją seksualną, niską satysfakcją z życia i wyższymi 
skłonnościami do depresji, a  także etnocentryczną akulturacją; związek mię-
dzy kontaktami pod wpływem narkotyków a wyższym wykształceniem, etno-
centryzmem i  niepozostawaniem w  związku oraz podobny związek między 
kontaktami seksualnymi z przypadkowym partnerem pod wpływem alkoholu 
a wyższym wykształceniem, niską samooceną i satysfakcją z życia oraz akultu-
racją etnocentryczną. Warto też zwrócić uwagę na związek pomiędzy edukacją 
seksualną, nawet sporadyczną, z mniejszą liczbą partnerów seksualnych, ale nie 
fazą integracji z kulturą brytyjską.

Kolejnym ciekawym wynikiem jest wysoki odsetek testowania w kierunku 
HIV w badanej grupie (42,6%), natomiast związek pomiędzy wywiadem w kie-
runku przebytego SIT a testowaniem HIV wydaje się oczywisty – diagnoza STI 
sugeruje testowanie na HIV. Należy podkreślić, że wszystkie związki obserwo-
wane w modelu jednoczynnikowym potwierdzono w modelach wieloczynni-
kowych.

ANALIZA WYBRANYCH CZYNNIKóW RYZYKA ZAKAżEń…
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Dyskusja jest przeprowadzona prawidłowo i przejrzyście, Autorka pracy 
prawidłowo zestawia uzyskane wyniki z piśmiennictwem, umiejętnie korzysta 
z  literatury i  interpretuje dane. Należy zauważyć, że wysoki odsetek zakażeń 
chlamydia w badaniu jest zapewne związana z doskonałością diagnostyki tego 
patogenu w Wielkiej Brytanii, a słabą jakością w Polsce. W dyskusji prawidłowo 
umieszczono sekcję dotyczącą ograniczeń badania związanych z doborem gru-
py na zasadzie dobrowolnego zgłaszania to w istocie convenience sampling oraz 
brak możliwości serologicznego potwierdzenia STI w badanej grupie.

Wnioski wynikają z wyników i przeprowadzonej dyskusji są sformułowane 
prawidłowo, nie budząc zastrzeżeń poza sformułowanym powyżej. Piśmiennic-
two jest obszerne, prawidłowo dobrane, zawiera 177 pozycji, głównie obcoję-
zycznych, co potwierdza szeroką wiedzę Autorki pracy i umiejętność prawidło-
wego wykorzystania źródeł literaturowych. Oceniana praca ma wysoką wartość 
merytoryczną i stanowi niezwykle istotny głos w dyskusji na temat zdrowia sek-
sualnego Polaków, a dotyka problemu osób, które wyemigrowały czasowo.

Metodologicznie praca jest napisania bardzo poprawnie, cele i wnioski są 
jasne, problematyka nowatorska i istotna w praktyce klinicznej oraz z punktu 
widzenia zdrowia publicznego. Jest także dobra pod względem językowym, sty-
listycznym i  interpunkcyjnym. Analiza wybranych czynników ryzyka zakażeń 
przenoszonych drogą kontaktów seksualnych wśród emigrantów polskich w Wiel-
kiej Brytanii jest pracą o wysokiej wartości naukowej i praktycznej i może pro-
wadzić do powstania oraz wdrażania zaleceń praktycznych.

miłosz Parczewski
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O ile strona wojskowa zmagań wojennych w czasie ostatniej wojny świato-
wej w optyce polityki międzynarodowej została przebadana i udokumen-

towana przez wielu badaczy w różnych krajach, to kwestia ofiar ludności cywil-
nej nie jest przedmiotem szczególnego zainteresowania uczonych. Nielicznym 
ich przedstawicielem jest prof. dr hab. Halina Taborska – polski filolog, filozof, 
historyk sztuki, wykładowca akademicki, w latach 2011–2017 pełniąca funkcję 
rektora Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie.

Od dziesięcioleci w polu jej zainteresowań badawczych znajduje się sztuka 
upamiętniająca ofiary II wojny światowej w otwartych przestrzeniach Europy, 
współczesna sztuka publiczna europejskich metropolii oraz nowa urbanistyka 
i architektura w procesach rewitalizacji miast. Sztuka ta zawsze w jej opracowa-
niach jest wpisana w kontekst historyczno-społeczny, oparty na źródłach na-
ukowych, oraz w kontekst architektoniczny i urbanistyczny.
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Publikacją, która niejako zapowiedziała omawiany tom uczonej, było Mia-
sto, które nie zginęło. Ludność cywilna Warszawy 1939–1945 i pomniki jej po-
święcone, wydana przez Bellonę w 2014 roku w Warszawie.

Najnowsze opracowanie jest wynikiem 25-letniego procesu, gromadzenia, 
dokumentowania oraz opracowania bogatego, wieloźródłowego materiału ar-
chiwalnego, zdjęciowego, przeprowadzonych wywiadów ze świadkami wyda-
rzeń, artystami, kwerendy bibliograficznej, podróży do Austrii, Czech, Francji, 
Holandii, Niemiec, Polski i Słowacji. Halina Taborska jest autorką tekstu i ilu-
stracji. Wykonane przez nią doskonale skadrowane zdjęcia pomników, monu-
mentów, obelisków, tablic pamiątkowych i  ławek, płyt informacyjnych, rzeźb, 
reliefów, powstańczych murali, różnych instalacji artystycznych w  otwartych 
przestrzeniach prywatnych i publicznych, krzyży, głazów z rzeźbiarskimi ele-
mentami, epitafiów, ołtarzy, kamieni, zbiorowych mogił, obiektów muzealnych, 
symbolicznych stawów, „środków transportu pamięci” – szarych autobusów 
wykorzystywanych w  akcji „Eutanazja”, stelli, cmentarzy, homomonumentów 
same w sobie stanowią bezcenne źródło, będące chóralnym niemym krzykiem 
pamięci zbiorowej ocalałych z pożogi wojennej.

Współautor książki Marian Turski organizował wyprawy, spotkania z twór-
cami oraz finansowe wsparcie różnych międzynarodowych instytucji rządo-
wych i pozarządowych. Edycję finansowo wsparli też Barbara Wójcicka i Woj-
ciech Znojek.

Halina Taborska poświęciła swe badania cywilom, ludziom mordowanym 
tylko za to, kim byli – pogardzanymi przez nazistów mniejszościami etniczny-
mi, innowiercami, LGBT, chorymi psychicznie, niepełnosprawnymi. Badaczka 
przywołała ikoniczne miejsca pacyfikacji wsi i miasteczek z różnych stron Eu-
ropy, takie jak: czeskie Lidice, białoruski Chatyń, polski Michniów i francuski 
Oradour. Autorka wiedzie czytelnika przez kolejne ślady zniszczeń, odbudo-
wy i upamiętnienia w postaci monumentów usytuowanych w Coventry oraz 
w Warszawie. Pochyliła się refleksją nad pomnikami, będącymi zapisem i hoł-
dem zgładzonym europejskim Sinti i Romom, chorym psychicznie oraz homo-
seksualistom.

Autorka zapewniła, że rzeźbiarskie znaki pamięci poświęcone Holokaustowi 
znajdą się w odrębnym opracowaniu.

Opracowanie składa się z  pięciu rozdziałów poprzedzonych Przedmową, 
a zwieńczonych trzema aneksami (Marian Turski, Czeska trauma, Halina Ta-
borska, Rozstrzelane kamienie, Aleksandra Litorowicz, Warszawskie murale po-
wstańcze – o praktykach upamiętniania powstania warszawskiego), Bibliografii, 
Spisu fotografii, Indeksu osobowego oraz Indeksu geograficznego.

jolanta chwastyk-kowalczyk
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Rozdział pierwszy – Pacyfikowane wsie Europy i ich życie po śmierci: Lidice, 
Chatyń, Michniów, Oraudur – pokazuje dzisiejsze „życie po śmierci” czterech 
wsi, uznanych za ikoniczne miejsca pacyfikacji: czeskiej, białoruskiej, polskiej 
i francuskiej.

Miasta niepokonane – Warszawa i Coventry są tematem rozdziału drugiego. 
Autorka skupiła się na omówieniu monumentów dedykowanych angielskiemu 
Coventry (Destrukcja, Katedra św. Michała, Ogród Pokoju, Feniks, Millennium 
Place) i  jego mieszkańcom, zabitym podczas dywanowego nalotu w  listopa-
dzie 1940 roku. Ten jednorazowy akt barbarzyństwa kontrastuje z wieloletnim 
procesem mordowania cywilnej ludności polskiej stolicy od września 1939 do 
stycznia 1945 roku. Stąd rozszerzenie na miejsca pamięci, takie jak: Pawiak, 
Ochota – Barykada Września 1939, Ursus i Pruszków, Umschlagplatz, Szpital 
Wolski, Pomniki pomordowanych na Woli, Nowe miejsca pamięci.

Rozdział trzeci Romowie Europy – niepamięć i upamiętnienie omawia za-
gładę ludności romskiej i Sinti w Europie poprzez Austrię, Czechy, Słowację, 
Auschwitz, getto łódzkie, Szczurową, Ułęż, Borzęcin, Bełżec, Treblinkę. Wy-
szczególnia miejsca upamiętniające zgładzonych Romów i Sinti w Niemczech: 

SZTUKA W mIEjSCACH śmIERCI . . .
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Bergen-Belsen, Wiesbaden, Norymberga, Magdeburg, Darmstadt, Buchenwald, 
Hanower, Berlin.

„Dokąd nas zabieracie?” – dzieła sztuki publicznej upamiętniające chorych psy-
chicznie zgładzonych w czasie II wojny światowej analizują w Niemczech: Pomni-
ki Szarych Autobusów, Brandenburg Berlin; pomniki w Polsce: Gostynin, Cho-
roszcza, Kobierzyn; w Holandii: Het Apeldoornsche Bosch i inne.

Rozdział piąty pt. Homomonumenty – pomniki dla prześladowanych za 
orientację seksualną upamiętniają ofiary akcji eksterminacyjnych skierowanych 
przeciwko tym ludziom. Autorka odnalazła takie miejsca w Amsterdamie, Ha-
dze, Frankfurcie, Berlinie, Wiedniu, Turynie, Barcelonie i Brighton.

Po tej trudnej i przygnębiającej lekturze zasadne wydaje się pytanie, czy tyle 
lat po zakończeniu II wojny światowej takie publikacje są potrzebne? Odradza-
jące się ruchy nacjonalistyczne we współczesnym świecie oraz wszelkie próby 
przedefiniowania i zafałszowania historii w postaci narracji, jak np. kuriozal-
nych „polskich obozów koncentracyjnych”, umniejszających winę Niemców 
za popełnione ludobójstwo dowodzą, że są wręcz niezbędne. Musimy zacho-
wać wiedzę i pamięć o tym, co się wydarzyło, by uniknąć takiej traumy w przy-
szłości. Wstrząsające memento mori zamordowanych odchodzącego pokolenia 
świadków…
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Czasopisma edukacyjne wydawane przez Polską Macierz Szkolną (PMS)  
 w Wielkiej Brytanii nie były do tej pory w polu zainteresowań badaczy 

prasoznawców. Magdalena Górka częściowo wypełniła tę lukę, publikując swo-
je kilkuletnie badania, będące jej dysertacją doktorską, ujęte w  opracowanie 
pt. Czasopisma edukacyjne Polskiej Macierzy Szkolnej w Londynie redagowane 
przez Aleksandrę Podhorodecką w latach 1970–2006. Aleksandra Podhorodecka 
jest znaną działaczką społeczną w Wielkiej Brytanii, związana z PMS – organi-
zacją, która wpisuje się w etos zachowania tożsamości narodowej wśród Pola-
ków mieszkających na obczyźnie poprzez edukację dzieci i młodzieży w duchu 
polskim i chrześcijańskim.

Przedmiotem zainteresowania Magdaleny Górki były tytuły edytowane 
przez PMS pod redakcją Podhorodeckiej w latach 1970–2006: czasopismo dla 
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dzieci „Dziatwa”, periodyk dla młodzieży „Razem Młodzi Przyjaciele” oraz pi-
smo dla nauczycieli – „Poradnik Metodyczny”.

Za bezcenne należy uznać materiały źródłowe pochodzące z Archiwum 
PMS w Londynie oraz z Archiwum Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Młodzieży 
w Londynie, do których Autorka miała nieograniczony dostęp. Umiejętnie je 
wykorzystała i dokonała właściwej syntezy. Bibliografia zamieszczona w opra-
cowaniu jest dowodem na to, że wyzyskała również właściwie wyselekcjonowa-
ne opracowania w postaci druków zwartych i artykułów naukowych autorów 
polskich i obcych, wydanych w różnych językach. Sięgnęła także do artykułów 
prasowych, pomocniczych źródeł informacyjnych (słowniki, bibliografie, kata-
logi), aktów prawnych, programów, raportów, sprawozdań różnych organizacji, 
rękopisów i maszynopisów Aleksandry Podhorodeckiej. Przeprowadziła z re-
daktorami badanych czasopism bezcenne wywiady, które wniosły nowe jakości 
do obiegu naukowego.

Praca składa się ze Wstępu, pięciu rozdziałów, Zakończenia, Bibliografii, 
a wieńczy ją Wykaz tabel, wykresów oraz ilustracji, Summary i cenny Indeks oso-
bowy.

Wstęp obejmuje stan badań nad periodykami edytowanymi w Londynie 
przez PMS, założenia i metody badawcze, a także omówienie układu pracy.

Rozdział pierwszy jest kontekstem historycznym emigracji polskiej w Wiel-
kiej Brytanii od wybuchu II wojny światowej do 23 czerwca 2016 roku, czyli do 
referendum, w którym Brytyjczycy opowiedzieli się za opuszczeniem struktur 
Unii Europejskiej.

Rozdział drugi – Przegląd czasopism polskich, wydawanych na Wyspach Bry-
tyjskich w XX i XXI wieku – ukazuje ogromny wysiłek Polaków w tworzeniu 
różnych segmentów czasopism od II wojny światowej po czasy nam współcze-
sne. Autorka dokonała przeglądu różnych bibliografii, katalogów i innych spi-
sów, dokumentujących te działania. Omówiła poszczególne typy polskiej prasy 
ukazującej się na obczyźnie: dzienniki, wydawnictwa wojskowe, periodyki re-
ligijne, czasopisma społeczno-kulturalne, periodyki naukowe, pisma literacko-
-artystyczne, szkolne, młodzieżowe oraz harcerskie.

Do uchwycenia właściwej perspektywy przedstawienia kwestii badawczych 
konieczny był rozdział trzeci – Zarys historii Polskiej Macierzy Szkolnej w Zjed-
noczonym Królestwie. Ukazuje genezę powstania tej organizacji w Warszawie 
w 1905 roku oraz kontynuację działalności na Wyspach Brytyjskich od 1946 ro-
ku – akcje zbiórkowe Zrzeszenia Nauczycieli Polaków, która była niezbędna do 
zachowania tożsamości narodowej wśród rodaków, którzy z przyczyn politycz-

jolanta chwastyk-kowalczyk
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nych po zakończeniu II wojny światowej pozostali na emigracji. Autorka opisała 
ukonstytuowanie się prawne PMS w 1952 roku w Londynie, sekcje programo-
we, statut i formy działalności oraz współpracy z rodzicami, duchowieństwem 
i różnymi organizacjami, instytucjami czy związkami zawodowymi. Omówiła 
cele PMS, których głównym było krzewienie i propagowanie intensywnej dzia-
łalności oświatowo-wychowawczej, zakładanie przedszkoli, szkół, organizowa-
nie kursów na terenach nieobjętych do tej pory nauczaniem języka polskiego, 
opracowywanie oraz publikowanie pomocy naukowych dla szkół: elementarzy, 
podręczników, a także różnych wydawnictw. Okazało się to szczególne ważne, 
obawiano się bowiem napływu z kraju wydawnictw, zawierających propagandę 
komunistyczną. Akcją pomocową PMS z siedzibą w Londynie objęła ponad 30 
krajów nowego osiedlenia Polaków.

Rozdział czwarty, zatytułowany Moralne wychowanie w duchu polskości poza 
Polską – życie i działalność Aleksandry Podhorodeckiej, ukazuje etapy dorasta-
nia, kształtowania i rozwoju późniejszej redaktor naczelnej czasopism dla dzie-
ci i  młodzieży. Jako czynna członkini wielu organizacji niepodległościowych 
w Wielkiej Brytanii, dziennikarka współpracująca z wieloma polskimi czaso-

CZASOPISmA EDUKACYjNE POLSKIEj mACIERZY SZKOLNEj . . .
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pismami ukazującymi się na emigracji, świadoma ogromnej roli, jaką odgrywa 
prasa w utrzymaniu języka ojczystego i kształtowaniu świadomości narodowej, 
od 1970 roku zaczęła redagować dwa czasopisma wspierające edukację i wy-
chowanie w polskich szkołach sobotnich: „Dziatwę” i „Razem Młodzi Przyja-
ciele”.

Rozdział piąty, najobszerniejszy, bo mający aż 304 strony, pt. Czasopisma 
edukacyjne Polskiej Macierzy Szkolnej pod egidą Aleksandry Podhorodeckiej jest 
podzielony na trzy zasadnicze podrozdziały analizujące trzy periodyki: „Dzia-
twę” (1946–2006), „Razem Młodzi Przyjaciele” (1962–2006) oraz „Poradnik 
Metodyczny” (1955–2006). Autorka dokonała w nich analizy jakościowej i ilo-
ściowej zawartości wymienionych czasopism. Słusznie przyjęła jednolite uję-
cie opisu każdego z czasopism: genezę powstania danego tytułu, skład redakcji, 
współpracownicy, autorzy, nakład, częstotliwość ukazywania się, objętość, for-
mat, cena, szata graficzna, analiza jakościowa w latach 1970–2006, kiedy redak-
torem naczelnym tych pism była Aleksandra Podhorodecka. Takie ujęcie da-
ło możliwość porównania otrzymanych wyników analizy. Zaznaczyć należy, że 
każdy podrozdział ma czytelne tabele i wykresy oraz ilustracje, które obrazują 
analizowane treści z różnych punktów widzenia – dziennikarskiego, literackie-
go, graficznego, edukacyjnego czy pedagogicznego.

Należy uznać, że badania przeprowadzone przez Magdalenę Górkę dowio-
dły niebagatelnej roli edukacyjnej i wychowawczej, jaką spełniały czasopisma 
wydawane przez PMS: „Dziatwa”, „Razem Młodzi Przyjaciele” oraz „Poradnik 
Metodyczny” w okresie pod redakcją Aleksandry Podhorodeckiej, czyli w la-
tach 1970–2006. Autorka dowiodła także funkcji dydaktycznej periodyku prze-
znaczonego dla nauczycieli. Ciekawa konstatacja Górki dotyczy spostrzeżenia, 
że przy redagowaniu tych czasopism nie przestrzegano praw autorskich, o czym 
świadczył fakt wykorzystywania wielu niepropagandowych tekstów z  czaso-
pism wydawanych w Polsce. Redaktor naczelna świadomie kształtowała profil 
pism, nad którymi pracowała, uwypuklając konkretne przekonania, poglądy, 
wartości, tematy, czyli polskie tradycje narodowe oparte na fundamencie kato-
lickim, dzięki czemu wypełniały swoją edukacyjną i wychowawczą misję.

Publikacja przeznaczona jest nie tylko dla pedagogów, prasoznawców, histo-
ryków, literaturoznawców, socjologów, raczej dla wszystkich, których interesu-
ją losy Polaków na emigracji, szczególnie w Wielkiej Brytanii, po zakończeniu 
II wojny światowej do dziś.

jolanta chwastyk-kowalczyk
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mirOSław matyja, pOlSka 
SemidemOkracja. dylematy OddOlnej 

demOkracji w iii rzeczpOSpOlitej, 
wydawnictwO wgp, warSzawa, 2019, 

184 S., iSBn 978-83-87534-89-9

Najnowsza książka profesora Mirosława Matyi jest oparta na licznych, wcze-
śniejszych publikacjach Autora, analizujących kondycję ustroju politycz-

nego III Rzeczypospolitej. Autor wybrał do monografii swoje reprezentatywne 
artykuły oraz wywiady, głównie na temat szwajcarskiej demokracji bezpośred-
niej. Myślą przewodnią monografii jest teza, że podmiotowość obywateli jest 
w Polsce fikcją, a państwo polskie jest sterowane odgórnie, przy bardzo słabych 
mechanizmach kontroli obywatelskiej.

Książka jest podzielona na trzy części. Autor rozpoczyna od przeglądu ty-
pów demokratycznych ustrojów politycznych stosowanych na świecie. Druga 
część zawiera obszerną analizę wad obecnego polskiego ustroju politycznego, 
a  trzecia opisuje model szwajcarski i  rozważa możliwości zastosowania do-
świadczeń Helwecji w Polsce. Trzecia część stanowi w ten sposób rozwinięcie 
i kontynuację poprzedniej książki Autora, wydanej w 2018 roku pod tytułem 
Szwajcarska demokracja bezpośrednia szansą dla Polski?

Autor słusznie zauważa, że zasadniczy wpływ na polskie rozwiązania ustro-
jowe miała konstytucja z 3 maja 1791 roku, mimo że przetrwała tylko 14 mie-
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sięcy. Stała się najpierw wzorem dla konstytucji Królestwa Polskiego z 1815 ro-
ku (łamanej, oczywiście, przez despotycznego cara Rosji), a później wpłynęła na 
dwie konstytucje wypracowane przez odrodzoną po 1918 roku Rzeczpospolitą: 
marcową z 1921 roku i kwietniową z 1935. Konstytucja marcowa uznała naród 
za nadrzędny podmiot polityczny, któremu organy państwa były podporząd-
kowane. Niestety, ta relacja, choć formalnie potwierdzona w art. 4 obowiązują-
cej obecnie konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku, została rozmyta niejasnościami 
i pominięciami w innych artykułach. Konstytucja nie zrywa całkowicie z ustro-
jem PRL, kiedy społeczeństwo polskie było rządzone autorytarnie i bez możli-
wości wywierania istotnego wpływu na funkcjonowanie państwa. Do pewnego 
stopnia tak jest nadal. Wielu Polakom wciąż trudno sobie wyobrazić inną sytu-
ację niż ta, w której „jest się rządzonym”.

Profesor Mirosław Matyja wyraźnie podkreśla, że Polacy nie muszą dorastać 
do żadnego typu demokracji. Społeczeństwu polskiemu należy się możliwość 
partycypacji we władzy, bez czego nie może rozwijać się jako społeczeństwo 
obywatelskie. Przecież tylko oddolne mechanizmy kontroli nad rządzącymi 
tworzą prawdziwą demokrację, w której na porządku dziennym jest praca od 
podstaw, a nie puste slogany, szerokie możliwości korupcji oraz dominacja jed-
nostek nad masami.

Autor odwołuje się do koncepcji Karla Poppera, który za kwintesencję no-
woczesnej demokracji uważał możliwość łatwego odwoływania źle rządzących 
poprzez sprzeciw większości. W tym kontekście Autor krytykuje tak zwane wy-
bory proporcjonalne, które są w  istocie głosowaniem na listy partyjne, kiedy 
rolę wyborców redukuje się do zatwierdzenia już dokonanej selekcji kandyda-
tów przez liderów partyjnych. Oznacza to ograniczenie autonomii obywatel-
skiej i łatwości odwołania niesprawdzającego się rządu. Rola obywateli zostaje 
zmarginalizowana.

Autor postuluje reformę ordynacji wyborczej jako jedyną drogę na uzdrowie-
nie zasad rządzenia krajem. Podkreśla, że obecna ordynacja wyborcza do Sejmu 
jest zasadniczą ustrojową wadą polskiego państwa, pielęgnowaną na rzecz elit 
politycznych. Odbiera ona obywatelom bierne prawo wyborcze, a z czynnego 
prawa wyborczego czyni fikcję.

Autor ukuł termin „semidemokracja” właśnie na określenie sposobu rządze-
nia kontrolowanego przez elity polityczne.

Jako drogę naprawy profesor Matyja proponuje sposób najprostszy, czy-
li wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych. Byłoby to zasto-
sowanie systemu wynikającego wprost z definicji demokracji, w którym pra-

Tomasz Kaźmierski
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wo stanowi wola większości obywateli. Sejm stałby się wtedy bardziej sprawny, 
demokratyczny i obywatelski. Ponadto jednomandatowe okręgi wyborcze po-
zwoliłyby na zwiększenie identyfikacji wyborców z  posłami i  odwrotnie, co 
zwiększyłoby szanse na oddolne współdecydowanie społeczeństwa.

Książka jest lekturą fascynującą, pełną przemyśleń, odwołań do faktów i po-
budzającą do myślenia. Być może czytelnik znajdzie w tekście odpowiedź na 
fundamentalne pytanie, które niejako samo się przy tych rozważaniach nasu-
wa: jak postulowane zmiany osiągnąć? Autor podkreśla kilkakrotnie, że elity 
rządzące w aktualnym składzie nie są zainteresowane oddaniem władzy suwe-
renowi, czyli obywatelom.

POLSKA SEmIDEmOKRACjA . DYLEmATY ODDOLNEj DEmOKRACjI . . .
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This collection of essays centers on visual communication with the intent 
of advancing the understanding of how visual space functions in different 

places and cultures. The contributors, while largely Polish, are broadly interna-
tional. The papers share the common goal of investigating how different visu-
al literacies shape communication within and between different communities. 
This includes the goal of raising awareness of the cultural specificities of visual 
literacy in business practices in different places.
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The papers in this exploratory inquiry are oriented toward the work of the 
TICASS project. An introductory essay offers a broad survey of various theo-
retical approaches, and identifies issues and alternatives. The first group of pa-
pers, that follow, explores visual communication from various approaches such 
as art history, visual studies, and evolutionary approaches to art and visual im-
ages. These studies are followed by studies of visual communication in such ur-
ban public settings as squares, shopping centers, and public architecture, and 
the influence of multi-cultural communities and intercultural teenage groups 
on urban public spaces. A third group of essays turns to the influence on visual 
culture of arts that have public interest and occur in public space. One of them 
considers the artistic visualizations and interpretations of the recent totalitar-
ian past of central Europe and the role of present-day artistic manifestations in 
visual icons toward democratic social change. Another examines how the ex-
hibition of art in galleries and in public spaces offers special opportunities and 
redefines the role of the curator. Yet another explores how contemporary social 
issues and changing visual cultures, specifically Eurocentrism and colonial, are 
influenced by the use of Western mathematically-derived perspective. The final 

Arnold Berleant
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group of essays concerns the influence of new media (esp. television) on visu-
ality, contrasting perceptions of traditional and Western treatments of mental 
illness and, more generally, taking into account vastly different cultural groups 
in developing universal standards for assessing modern technologies in visual 
communication. The final essay examines the practical matter of artists market-
ing their work to better create and communicate art using new visual media.

The essays are uniformly well-researched in international scholarship and 
well-written in English, even though the contributors are from non-English 
speaking countries. This collection is thoughtfully constructed and well-exe-
cuted. It presents work of high quality on an original theme and makes a valu-
able contribution to the historical and cultural understanding of visual com-
munication.

vISUALITY fROm INTERCULTURAL PERSPECTIvES . . .
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OpatrznOściOwy duSzpaSterz pOlSkiej 
miSji katOlickiej w anglii i walii, 
Bernardinum, pelplin, 2018, 615 S., 

iSBn 978-83-8127-081-6

Przedwojenna i zarazem prorocza wizja kard. Augusta Hlonda, prymasa 
Polski, opiekuna duszpasterstwa Polonii, szczególnie spoglądała ku Anglii 

i Walii. Co prawda w wielu krajach przedwojennej Europy były już liczne skupi-
ska Polaków, np. we Francji czy Niemczech. Jeszcze liczniejsze były rzesze emi-
grantów w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej czy Brazylii. Zatem Po-
lacy byli obecni w wielu zakątkach globu ziemskiego.

Coś nowego – w wizji prymasa – miało jednak zaistnieć na Wyspach Brytyj-
skich. Czy tak się stało? W wyniku II wojny światowej Polonia brytyjska zwięk-
szyła się w niewyobrażalnych liczbach. Faktycznie stało się to, spełniała się wi-
zja prymasa Polski o potrzebach duszpasterskich w Anglii, Walii i Szkocji.

Autor monumentalnego opracowania ks. infułat prof. dr. hab. Władysław 
Wyszowadzki, kanonik Metropolitalnej Kapituły Warszawskiej, jest wybitnym 
znawcą problematyki duszpasterstwa polonijnego, zwłaszcza w Anglii i Walii, 
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autorem wielu rozpraw, studiów i opracowań z  tej problematyki, także uzna-
nym autorytetem badawczym i konsultantem wielu opracowań. Obecnie jest 
profesorem w Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie oraz w Uniwersytecie Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W części wstępnej zamieszczono interesujące przedmowy abp. Stanisława 
Gądeckiego, arcybiskupa metropolity poznańskiego i przewodniczącego Kon-
ferencji Episkopatu Polski (s. 5) oraz ks. prał. Stefana Wylężka, rektora Polskiej 
Misji Katolickiej w Anglii i Walii (s. 7–8), spis treści (s. 9–10), wykaz skrótów 
(s. 11–12) oraz wstęp Autora (s. 13–18).

Autor ukazuje początki duszpasterstwa polskiego w Wielkiej Brytanii (s. 19–
28) oraz utworzenie misji polskiej w Londynie (s. 29–44), które okazały się nie-
zwykle owocne. W kolejnym rozdziale przybliżył pobieżnie, jak kształtowała się 
droga kapłańska ks. Władysława Staniszewskiego (s. 45–49). W to wpisuje się 
także początek posługi nowego rektora Polskiej Misji w Londynie (s. 50–56).

Szczególnie wymowna jest posługa rektora w czasie II wojny światowej (s. 57–
94). To nabrało nowych wymiarów po zakończeniu wojny (s. 95–105). Dobrze, 
że Autor ukazał także problem podwójnej jurysdykcji dla Polaków (s. 106–130). 
Ważnym momentem była historyczna wizyta kard. Bernarda Griffina, arcybisku-
pa Westminsteru i prymasa Anglii i Walii, w Polsce i ostateczne utworzenie Pol-
skiej Misji Katolickiej (s. 131–139). Kardynałowi towarzyszył wówczas ks. rektor 
Władysław Staniszewski.

Specjalny wycinek posługi księdza infułata ukazuje blok zatytułowany: 
Udział w tworzeniu nowych wspólnot parafialnych (s. 140–193). Autor wskazał 
tutaj na wspólnoty w Manchesterze, Londynie, w północnej i środkowej Anglii, 
duszpasterstwo akademickie, wspólnoty w Walii i na zachodzie Anglii oraz na 
południowym wschodzie Anglii.

Kolejnym dziełem ks. infułata Władysława Staniszewskiego był podział 
wspólnot parafialnych na struktury dekanalne (s. 194–200). Był inicjatorem ru-
chu pielgrzymkowego (s. 201–213) i animatorem apostolstwa świeckich (s. 214–
228). Bardzo troszczył się o apostolstwo słowem drukowanym (s. 229–231) oraz 
edukację katolicką (s. 232–240). Pamiętał o  posłudze charytatywnej (s. 241–
244).

Ważnym etapem życia ks. inf. Władysława Staniszewskiego był czas praco-
witej emerytury w Laxton Hall. Dobrze, że Autor opracowania wskazał także na 
wyróżnienia, których rektor otrzymał bardzo wiele: państwowych, środowisko-
wych, wojskowych i kościelnych (s. 245–252).

Andrzej f . Dziuba
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Zakończenie jest pewną próbą podsumowania (s. 253–255). Ważne, że zna-
lazła się tu dość obszerna bibliografia (s. 256–284) oraz interesujący indeks na-
zwisk (s. 285–296). Z kolei mamy pięć obszernych aneksów (s. 297–615), któ-
re zawierają: 1. dekrety i dokumenty Kościoła (s. 297–304); 2. wybrane kazania 
i przemówienia z lat 1939–1977 (s. 305–510); 3. dyplomy, listy i artykuły oko-
licznościowe (s. 511–563); 4. wspomnienia pośmiertne o ks. Władysławie Sta-
niszewskim (s. 564–606); 5. zdjęcia (s. 607–615).

Oto monumentalne studium o Opatrznościowym Duszpasterzu, cenne tak 
w części studyjnej, jak i publikowanych źródłach. Te dwie części się wzajem-
nie doskonale uzupełniają, wręcz się nawzajem potrzebują. Czytelnik może bo-
wiem narrację biograficzną ubogacić odniesieniami do oryginalnych tekstów 
źródłowych. Szczególnie przemawiające są faksymile wielu dokumentów oraz 
fotografie. Wszystko to tworzy wyjątkowy klimat całego opracowania. Sprzyja 
lekturze i czyni ją niezwykle interesującą, a jednocześnie pouczającą.

Z kart książki ukazuje się genialny duszpasterz, patriota, organizator i twór-
ca. Trzeba powiedzieć, że w znacznym stopniu współczesna Polska Misja Ka-
tolicka w Anglii i Walii nadal mocno oparta jest na fundamentach założonych 

KS . INfUŁAT WŁADYSŁAW STANISZEWSKI (1901–1989) . . .
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przez ks. inf. Władysława Staniszewskiego. Zatem to solidne podstawy. Jego 
wielkopolska rzetelność, wytrwałość i konsekwencje przyniosły piękne owoce 
trwające do dziś.

W syntetycznej formie pisze o Księdzu Infułacie abp Stanisław Gądecki: 
Urodzony pod zaborami, wyświęcony na kapłana w międzywojennej Polsce, nie-
mal pół wieku przeżył w Anglii, ofiarnie oddając się posłudze tamtejszej Polonii, 
w niezmiernie trudnych dla Polski i Polaków czasach niemieckiej okupacji, a na-
stępnie komunistycznej dyktatury (s. 5). To dobra charakterystyka, oddająca in-
teresujące curriculum vitae ks. Staniszewskiego.

Prezentowane opracowanie jest owocem wielkiego trudu, ale i pasji Autora. 
To prawda, jak pisze: Szkoda jednak, że tak mało dotychczas napisano o wiel-
kim Księdzu Rektorze (s. 17). Poznając życie tak znaczącej postaci, można tak-
że lepiej poznać dzieje brytyjskiej Polonii, a w niej posługi Kościoła katolickie-
go, poprzez rodzące się w początkach duszpasterstwo polonijne, a później już 
ukształtowaną Polską Misję Katolicką wraz z jej licznymi agendami, choćby Po-
lish Benevolent Found (Polski Fundusz Dobroczynności). Do dziś instytucja ta 
jest znaczącym wsparciem Polskiej Misji Katolickiej oraz poszczególnych para-
fii czy ośrodków duszpasterskich.

Z okazji pogrzebu tak pisał kard. Józef Glemp, opiekun duszpasterstwa Po-
lonii: Ks. Infułat to jeden z najbardziej zasłużonych kapłanów wśród wychodź-
stwa. Swoją służbę Bogu wyrażał w gorliwości, w modlitwie i w kulturze, jaką 
potrafił zwracać się do każdego człowieka (s. 252). To była szkoła ludzka i ka-
płańska, którą przeszedł, posługując przy kard. Augustowi Hlondowi jako dy-
rektor biura Kancelarii Prymasa Polski w Poznaniu.

Wspomniany wyżej kard. Józef Glemp, prymas Polski, w tytule książki po-
święconej jego wizycie w  Wielkiej Brytanii, tak symbolicznie charakteryzuje 
tamtejszą Polonię: Boże, coś Polskę posłał nad Tamizę. Właśnie tej Polsce nad 
Tamizą tak gorliwie służył ksiądz infułat. Było to oddanie życia, kapłaństwa 
i wszelkich zdolności oraz talentów rodakom, którzy – zwłaszcza po II wojnie 
światowej – tam znaleźli miejsce życia i pracy, budowania rodzin i współtwo-
rzenia dobra. Wielu nie było dane wrócić do Ojczyzny, choć jej tak wytrwa-
le służyli. Musieli wręcz życie rozpoczynać od nowa i  to w  nowym miejscu. 
Kościół katolicki odegrał w tym dziele pomocy niezwykle twórczą rolę. Osoba 
zaś ks. inf. Władysława Staniszewskiego jest tego bardzo konkretnym wyrazem. 
Prezentowane studium pokazuje to w znakomity sposób, tak od strony nauko-
wej, jak i bardziej popularnej. Niemniej oczekiwane są tutaj dalsze badania i pu-
blikacje.

Andrzej f . Dziuba
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Ks. prof. Władysław Wyszowadzki słusznie wyraża nadzieję: Niech zatem 
lektura niniejszej książki pomoże czytelnikom w odkryciu tej niezwykłej osoby, 
niestrudzonego kapłana i wielkiego patrioty (s. 18). W podobnym tonie formu-
łuje swe nadzieje abp Stanisław Gądecki: Wyrażam wdzięczność wobec Auto-
ra za podjęte wysiłki, mając nadzieję, że lektura niniejszej pozycji przyczyni się 
nie tylko do wzbogacenia historycznej wiedzy, ale również pomoże odkryć piękno 
i głębię osoby, która może i dzisiaj inspirować wielu do życia w wierności otrzy-
manej wierze, powołaniu danemu przez Boga i polskiej tożsamości (s. 5).

Bardzo cennym materiałem są aneksy. Ich publikacja w formie drukowanej 
jeszcze dobitniej pokazuje geniusz duszpasterski i organizacyjny ks. inf. Wła-
dysława Staniszewskiego. Załączone źródła mogą stać się także cennym mate-
riałem wyjściowym do ewentualnych dalszych badań i studiów. Być może dal-
sze poszukiwania pozwolą na odnalezienie jeszcze innych materiałów, choć ks. 
prof. Władysław Wyszowadzki okazał się tutaj dość skrupulatnym badaczem.

Warto zauważyć, iż w aneksach zamieszczono w kolejności następujące ilo-
ści poszczególnych pozycji źródłowych: Aneks 1 – 7; Aneks 2 – 49; Aneks 3 
– 31; Aneks 4 – 11 oraz cztery nekrologii i trzy artykuły pośmiertne; Aneks 5 
– 17. Szczególnie cenne są artykuły, kazania i przemówienia księdza infułata 
w języku polskim i angielskim. To wręcz imponujący zbiór.

Cenną pomocą w lekturze części analitycznej książki jest indeks. Jednak za-
brakło w nim konsekwencji w stosowanych opisach imion czy podawania god-
ności kościelnych. Należy także docenić zebraną bibliografię.

Jeszcze raz należy podziękować i pogratulować ks. prof. dr. hab. Włady-
sławowi Wyszowadzkiemu za przebadanie i  udostępnienie tak interesujące-
go curriculum vitae ks. inf. Władysława Staniszewskiego. To efekt wieloletnich 
i drobiazgowych badań oraz studiów, zwłaszcza w Archiwum Polskiej Misji Ka-
tolickiej w Laxton Hall (s. 17–18). Ten zbiór właśnie zawdzięcza swoje istnie-
nie także ks. inf. Władysławowi Staniszewskiemu. W ten sposób zapewne ocalił 
wiele materiałów, będąc wręcz drobiazgowym archiwistą. To także cenny wkład 
w dzieje Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii.

Z pewnością proboszczowska posługa Autora w parafii Chrystusa Króla na 
Balham w Londynie była dużą pomocą. Autor zna bowiem i czuje ducha bry-
tyjskiej Polonii, a obecnie także i wielu rodaków, którzy w ostatnich latach tam 
szczególnie licznie przybyli. Czyżby, w jakimś sensie, powtarzały się czasy ks. 
inf. Władysława Staniszewskiego, który stał się mężem opatrznościowym, któ-
rego Bóg postawił na angielskiej ziemi, zanim rozpoczęła się hekatomba wojen-
na i największa w historii wędrówka ludu polskiego. Wszystko po to, aby Polacy 
wyrzuceni z ojczystej ziemi nie pozostali bez pasterza (s. 253).

KS . INfUŁAT WŁADYSŁAW STANISZEWSKI (1901–1989) . . .
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Trudno badać dzieje, zwłaszcza powojenne, Polskiej Misji Katolickiej w An-
glii i Walii z pominięciem ks. inf. Władysława Staniszewskiego. On urasta do 
rangi swoistego klucza, bez którego niemożliwe jest wniknięcie w tak formalne, 
jak i merytoryczne dzieje tej instytucji Kościoła. Przez lata swej wytrwałej pra-
cy i zaangażowani stał się bowiem swoistym symbolem, ale nie tylko ideowym, 
lecz bardziej realnym i praktycznym, zwłaszcza przez swojego ducha i auten-
tyczne świadectwo duszpasterskie oraz organizacyjne.

Studium ks. prof. Władysława Wyszowadzkiego wpisuje się w badania nad 
Polonią. Są one tym cenniejsze, bowiem sam autor jest wieloletnim duszpaste-
rzem polonijnym, zatem z pewnością było mu łatwiej wniknąć w tajniki umy-
słu i serca ks. rektora infułata Władysława Staniszewskiego. Przecież także sam 
autor książki przez pewien czas posługiwał przy kościele Matki Bożej Często-
chowskiej i świętego Kazimierza na Devonii, gdzie przez ponad 36 lat pracował 
Opatrznościowy Duszpasterz.

Andrzej f . Dziuba
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W lutym 2019 roku ukazała się kolejna książka Jolanty Chwastyk-Kowalczyk 
– Londyński „Nowy Czas” na początku XXI wieku. Autorka to znana ba-

daczka polskiej prasy emigracyjnej, twórczyni taki opracowań, jak: „Bluszcz” 
w  latach 1918–1939. Tematyka społeczna oraz problemy kultury i  literatury 
(Kielce, 2003); Londyński „Dziennik Polski” 1940–1943 (Kielce, 2005); Londyń-
ski „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1944–1989. Gazeta codzienna jako 
środek przekazu komunikatów kulturowych (Kielce, 2008); Katyń, dipisi, PKPR 
na łamach polskich czasopism uchodźczych (Kielce, 2011); Obraz edukacji Pola-
ków na obczyźnie na łamach czasopism emigracyjnych (Kielce, 2014); „Techni-
ka i Nauka” – elitarne czasopismo Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej 
Brytanii (Kielce, 2015) oraz ponad 130 artykułów dotyczących piśmiennictwa 
i działalności wydawniczej Polaków na emigracji.

Omawiana pozycja stanowi wielokierunkową i rzetelną analizę periodyku, 
który ukazuje się w Wielkiej Brytanii od października 2006 roku. Opracowa-
nie składa się z pięciu rozdziałów, ponadto w rozdziałach od drugiego do piąte-
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go wyodrębniono podrozdziały, które omawiają kolejne etapy oraz różnorodne 
aspekty ukazywania się periodyku.

We wstępie Autorka przedstawia czytelnikowi kontekst historyczno-po-
lityczno-prawny funkcjonowania Polaków na obczyźnie w  rzeczywistości po 
przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 roku, a  także opisuje 
funkcjonowanie polskiego system medialnego w Wielkiej Brytanii, co pozwala 
czytelnikowi zrozumieć związane z tym problemy i miejsce czasopisma na ni-
szowym rynku mediów etnicznych w Zjednoczonym Królestwie.

Rozdział pierwszy nosi tytuł Geneza „Nowego Czasu”. Cechy formalno-wy-
dawnicze. Autorka opisuje w nim okoliczności powstania pisma, przedstawia 
właścicieli, współpracowników, zespół redakcyjny, pisze o trudnościach, z jaki-
mi musi się mierzyć „Nowy Czas” wobec przejawów cenzury: Zdarzały się pró-
by ingerowania w treści zamieszczane w periodyku, czynione przez inne redakcje, 
oraz dyskredytowania dziennikarzy (s. 29). Ponadto rozdział zawiera informacje 
na temat formatu, objętości, nakładu, dystrybucji, miejsca druku, periodycz-
ności, deklarowanego kręgu odbiorców, akcji społecznych, w które angażuje się 
redakcja pisma.

Najobszerniejszy jest rozdział drugi, zatytułowany Publicystyka czasopisma 
i ukazujący problematykę podejmowaną w artykułach publicystycznych bada-
nego okresu. Dwa pierwsze podrozdziały książki są poświęcone artykułom i fe-
lietonom Krystyny Cywińskiej oraz Grzegorza Małkiewicza. Autorka zazna-
cza, że ze względu na jakość i wagę poruszanych problemów (s. 15) postanowiła 
omówić je odrębnie. Ostatni podrozdział porusza istotny temat prowadzonych 
przez redakcję kampanii społecznych, służących środowisku Polaków w Wiel-
kiej Brytanii, są to: sprzedaż Fawley Court, kontrowersje wokół prób sprzedaży 
budynku Ogniska Polskiego i funkcjonowania Polskiego Ośrodka Kulturalno-
-Społecznego w Londynie, a  także okoliczności likwidacji majątku Stowarzy-
szenia Polskich Kombatantów. Opracowanie tego podrozdziału jest niezwykle 
ważne, gdyż daje wyobrażenie czytelnikowi o  zaangażowaniu redakcji pisma 
w problemy środowiska polonijnego w Wielkiej Brytanii.

Trzeci rozdział: Kultura artystyczna na łamach „Nowego Czasu” został po-
święcony życiu artystycznemu prezentowanemu w każdym numerze periody-
ku w rubryce Kultura. Rozdział zawiera sześć podrozdziałów, pierwszy, noszą-
cy tytuł Działania public relations redakcji w budowie długofalowej komunikacji 
z czytelnikami – ARTeria, opisuje cykliczną inicjatywę artystyczną, która miała 
miejsce w latach 2009–2013. ARTeria to, cytując Autorkę, międzypokoleniowe 
spotkania artystów zajmujących się różnymi dziedzinami sztuki, prezentujących 

żaneta Steffek
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swoje dokonania twórcze (s. 115). Włączanie się redakcji pisma w życie lokal-
nej społeczności, służące integracji Polaków w nowym kraju osiedlenia z pozo-
stałymi mieszkańcami Wysp Brytyjskich, miało również na celu popularyzację 
polskich artystów poza granicami Kraju.

Kolejne podrozdziały omawiają rozmaitość wydarzeń artystycznych poświę-
conych poszczególnym dziedzinom sztuki, są to kolejno: Plastyka, Muzyka, Te-
atr, Film, Fotografia. Na łamach pisma m.in.: zachęcano do oglądania wystaw, 
uczestnictwa w  spotkaniach z  artystami, prezentowano ich sylwetki, zapozna-
wano czytelników z prywatnymi kolekcjami dzieł sztuki na świecie, omawiano 
publikacje, albumy, przewodniki, recenzje, produkcje filmowe, komentowano 
ekspozycje i ważne, unikatowe wydarzenia artystyczne, opisywano działalność 
Instytutu Kultury Polskiej w Londynie, umieszczano sprawozdania z pokazów, 
imprez, konkursów, a także zawiadamiano o śmierci artystów. Autorka zwraca 
uwagę na to, że najszerzej pojmowane zagadnienia kultury zajmują poczesne miej-
sce, stanowiące niemalże połowę zawartości każdego numeru (s. 113) czasopisma.

Na czwarty rozdział książki Jolanty Chwastyk-Kowalczyk Życie literac-
kie składają się dwie części. Pierwszą z  nich Autorka zatytułowała Literatu-

LONDYńSKI „NOWY CZAS” NA POCZąTKU xxI WIEKU
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ra, sylwetki pisarzy, konkursy, nagrody, działalność ZPPnO i  SPPzG, a  drugą 
– Recenzje książek jako stały element pisma. Rozdział czwarty prezentuje sze-
roko pojmowane życie literackie, które omawiano i sygnalizowano w periody-
ku poprzez sprawozdania ze spotkań autorskich świata literackiego, recenzje 
książek, wywiady z pisarzami, nadania nagród literackich w Kraju i na świe-
cie, ogłaszanie konkursów literackich, drukowania odcinków powieści, nowel, 
opowiadań, fragmentów pamiętników, wierszy. Czasopismo popularyzowało 
dokonania pisarzy polskich i obcych, przypominało o rocznicach związanych 
z powstaniem literatury okolicznościowej, upamiętniającej ważne wydarzenia 
historyczne oraz o rocznicach urodzin lub śmierci osób związanych z twórczo-
ścią piśmienniczą. Autorka zaznajamia czytelnika z okolicznościami nawiąza-
nia współpracy redakcji ze Związkiem Pisarzy Polskich na Obczyźnie, powsta-
niem opozycyjnej formacji, noszącej nazwę Stowarzyszenie Pisarzy Polskich 
za Granicą, z  którym redakcja również równolegle współpracowała. Druga 
część rozdziału czwartego jest wnikliwą analizą zawartości materiału omawia-
jącego edycje różnorodnych nowości wydawniczych na łamach „Nowego Cza-
su” w latach 2006–2017.

Ostatni, piąty rozdział książki został nazwany Kwestie edukacji i podzielo-
ny na dwa podrozdziały: Oświata na łamach „Nowego Czasu” oraz Szkolnictwo 
wyższe w „Nowym Czasie”. Autorka rozpoczyna rozdział charakterystyką nauki 
i funkcjonowania polskich dzieci w szkołach brytyjskich wszystkich szczebli po 
2004 roku. W pierwszym podrozdziale można znaleźć informacje o publika-
cjach obejmujących tematykę działalności i życia codziennego Polskich Szkół 
Sobotnich w  Wielkiej Brytanii, promowania nauki przez Internet, sukcesach 
polskich uczniów oraz wyróżnieniach i nagrodach polskich nauczycieli.

W podrozdziale drugim Autorka wskazuje, że periodyk wiele uwagi poświęca 
[…] kwestiom nauki wyższej dotyczącej ambitnej i pracowitej polskiej młodzieży 
(s. 213). Zaznacza również, że „Nowy Czas” przytacza dane statystyczne o licz-
bie Polaków studiujących w Wielkiej Brytanii, daje praktyczne rady dotyczą-
ce określenia kwalifikacji uzyskanych na polskich uczelniach, niezbędnych do 
podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie na terenie Zjednoczonego Królestwa. 
Autorka akcentuje, że periodyk zamieszcza na swoich łamach rankingi brytyj-
skich uczelni wyższych i konsekwentnie namawia czytelników do podejmowa-
nia studiów. Ponadto zwraca uwagę, że redakcja pisma na bieżąco śledzi działal-
ność naukową, odczytową i wydawniczą Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie, 
nie zapominając o wszelkich wydarzeniach mających miejsce na najmniejszym 
uniwersytecie na świecie (s. 215).

żaneta Steffek
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Pracę wieńczy Zakończenie, Aneks, Bibliografia, Podsumowanie w języku an-
gielskim oraz Indeks nazwisk.

W Zakończeniu Autorka odnosi się do założeń naukowych oraz przepro-
wadzonych przez nią badań nad „Nowym Czasem”, podsumowuje kilkunasto-
letnią działalność wydawniczą pisma, przytacza wybrane opinie członków re-
dakcji i czytelników na temat zawartości czasopisma i wskazuje na jego istotne 
miejsce na polonijnym rynku wydawniczym w Wielkiej Brytanii.

W Aneksie zostały zamieszczone winiety „Nowego Czasu”, przykładowe pla-
katy ARTerii i  ogłoszenia zapraszające na imprezy kulturalne organizowane 
przez lokalne środowiska polonijne.

Bogato i szczegółowo opracowana Bibliografia wskazuje źródła, w których 
czytelnik może dogłębnie zapoznać się z interesującymi go faktami poruszany-
mi w publikacji.

Książka Jolanty Chwastyk-Kowalczyk stanowi niewątpliwie kolejne cenne 
ogniwo w badaniach nad polską emigracją i popularyzuje działalność wydaw-
niczą Polaków poza granicami Kraju.
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First ever, trailblazing book about this matter Utopia or Chance. Direct De-
mocracy in Switzerland, Poland and Other Countries written by professor 

Miroslaw Matyja describes the Swiss direct democracy as an ideal example for 
other European democratic countries. The aim of the book is to prove that im-
plementing instruments of Swiss direct democracy in Poland and other coun-
tries would build truly strong political system in a place where citizens are no 
longer feel forgotten and without any anticipation in the political process.

The publication, which is divided into two main parts, includes information 
referring to democratic processes taking place in Switzerland and reveals an at-
tempt to transfer them into the political realities of a struggling democracy in 
Poland. The author examines the Polish nation as an unequal regarding govern-
ance. What is crucial for the Polish state when decisions occur on the highest 
level of government, the ordinary citizens are not getting the opportunity to de-
cide on majority of the matters.
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The author accurately presents the Swiss model of grassroot democracy and 
assumes that applying it in the Polish political system could prove a chance to 
heal the democracy in Poland.

The first part of the book outlines in details a Swiss model of direct democra-
cy and focuses on the history of cantons and the creation of a Swiss federation. 
To begin with Miroslaw Matyja describes Switzerland as a multicultural, poor in 
natural resources and mountainous [country which] […] existed […] in an un-
changed form since the second half of the 19th C (p. 11) and after the adoption of 
a constitution in 1848 it became a society that still enjoys an unparalleled wealth 
and political stability (p. 11).

It happens because Switzerland in its multicultural character is determined 
to protect its own citizens instead of being focused on skin colour, ethnic origin 
or a wealth of its individuals. Such an introduction leads the reader to a more 
detailed explanation of the history of birth of the direct democracy in this al-
pine federation. Swiss democratic success consists of several factors that played 
an important role in shaping the direct forms of democracy i.e. neutrality of 
the state which was gained through the centuries and accepted by other coun-
tries. That led Switzerland to creation of a wealth which boomed especially af-
ter the Second World War but during the Cold War proved to be advantageous 
for western politicians and dictators from around the world who found Swiss 
stability and neutrality to be a great opportunity to deposit their own plethora 
in the Swiss banks.

Further important factors such as responsibility for its own citizens, value of 
work or the role of the education have proven the direct democracy to be the 
most stable political system in the world. The main reason for abiding political 
success lies in the Swiss mentality simply characterized by calmness, slowness, 
acceptance of authority and responsibility for the common good which is more 
important than wealth or material goods.

Through the factors, presented by the author, Swiss nation have built a func-
tional political system that became incomparable to other systems in the world.

Furthermore, Matyja draws attention to the Swiss constitution, which has 
been the most important innovation since 1848. The Swiss federation consti-
tution grants citizens a number of rights including freedom of speech and the 
choice of residence. The constitution was amended only three times in its his-
tory and that happened through referendum and the popular initiative. With 
the functioning of constitution and the direct democracy, the existence of Swiss 
democratic system became a necessary reality.

Teresa folga-Naidoo
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Matyja introduces the main political institutions in Switzerland and de-
scribes their role in the functioning of direct democracy. He also presents in-
struments of direct democracy at the federal, cantonal and communal lev-
els showing figures in the forms of tables, e.g. referenda or popular initiative 
through the years since mid. 19th C, which granted the citizens a huge influence 
over political decisions.

An interesting narrative leads the reader to the second part of the book where 
author analyses the development of direct democracies in four selected Euro-
pean countries, i.e. Austria, The Netherlands, Slovenia and Poland, carefully ex-
plaining why he chose these states. However, he puts the main focus on Poland.

After profoundly analysing the last thirty years of democratic existence in 
Poland the author calls for taking radical steps and believes at some point that 
radical changes will occur. The real problem, as he argues, lies in politicians 
who consider themselves different from the citizens and, above everything, they 
are the ones, elected, meant to govern.

Because of incorrect governance, vast number of Poles have left the country 
seeking economic and social stability abroad. The author directly asks: Do they 

UTOPIA OR CHANCE . DIRECT DEmOCRACY . . .
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[politicians] feel responsible for this situation? Do they feel ashamed? […] Has 
any of the cabinets of the last 30 years apologized for its errors? (p. 138).

Brutally exposing the truth about the Polish political system, prof. Matyja 
presents logical solutions solely based on the example of Swiss direct democra-
cy and he demonstrates that applying the changes into Polish reality may prove 
feasible giving Poland a chance to ameliorate political framework. He denies 
that Swiss system based on a grassroot democracy of making binding decisions 
is a utopian idea.

In addition, the book contains several dozen pages of annexes, which are 
helpful in a deeper analysis of the discussed problem. Selected bibliographic 
positions guide those in need of expanding their knowledge in this matter.

Utopia or Chance. Direct Democracy in Switzerland, Poland and Other Coun-
tries by Miroslaw Matyja is the current trailblazing position on the market. It’s 
a marvellous and valuable insight to politics. The book encourages readers to 
seek the answers to the question asked in the title.

I wish that this book would become widely available on the Polish market to 
educate the younger generation of people who want change, equality and fair-
ness regarding their future which is decided by the politicians.

Teresa folga-Naidoo
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Polski Uniwersytet na Obczyźnie jest jednym z partnerów w projekcie na-
ukowo-badawczym Unii Europejskiej pod nazwą TICASS – Technologies 

of Imaging in Communication, Art and Social Sciences. Projekt jest realizowa-
ny w ramach unijnego programu Horizon 2020, który dotyczy transgraniczne-
go rozwoju badań i innowacji, nie tylko w zjednoczonej Europie. Cel projektu 
TICASS to analiza procesu postrzegania i wykorzystywania przez ludzi z róż-
nych stron świata znaków wizualnych w przestrzeni miejskiej.

Zadaniem uczestników projektu TICASS jest m.in. zidentyfikowanie wspól-
nych cech funkcjonalności znaków wizualnych w różnych kulturach. W tym ce-
lu odbywa się swoista wędrówka z północy na południe świata, wzdłuż ścieżki 
łączącej miasta, z których wywodzą się partnerskie uczelnie projektu: od Szcze-
cina w Polsce, przez brytyjski Londyn, czeskie Uście nad Łabą i włoską Mace-
ratę, po Kilifi w Kenii. Badacze przemierzą Ziemię wzdłuż osi – od góry na dół, 
opracowując materiał mogący przyczynić się do dalszej integracji społeczeń-
stwa naszej planety w obrębie komunikacji wizualnej.
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Pierwszy etap prac w ramach projektu został opisany przez autorkę w ubie-
głorocznym wydaniu „Zeszytów Naukowych PUNO”, zawierając działania, któ-
re odbyły się w Polsce i Kenii.

Wiosną 2019 roku ukazała się monografia – zbiór artykułów z  pierwszej 
konferencji TICASS pod redakcją prof. Michaela Fleminga i dr Aleksandry Łu-
kaszewicz Alcaraz – wydana przez PUNO Press: Teoretyczne podstawy wizual-
ności z perspektywy międzykulturowej. Opracowanie graficzne wydania zostało 
wykonane we współpracy z wydawnictwem akademickim Wydziału Malarstwa 
i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Gdańsku.

Druga część badań TICASS w Kenii odbyła się w listopadzie i grudniu 2018 
roku na Pwani University w  Kilifi. Grupa badawcza była zaangażowana 

w realizację projektu i udział w serii szkoleń z przedstawicielami edukacji i biz-
nesu. Przenikanie się tych sektorów, które nie jest oczywiste, było promowane 
w szczególności przez podmioty przyjmujące dwa projekty mobilności przepro-
wadzone dotychczas, we współpracy z innymi partnerami, również z uwzględ-
nieniem różnych specyfik i kontekstu, w którym uwzględniono badania TICASS. 
Doprowadziło to do debat i dyskusji przydatnych do tworzenia sieci, połączeń 
i hipotez dotyczących wspólnej pracy na terytorium Kenii.

Jednocześnie była to okazja do lepszego zrozumienia specyfiki tkanki spo-
łecznej kontekstów badawczych. W ramach zadań edukacyjnych odbyto wie-
le wizyt w agencjach edukacyjnych, nawiązujących współpracę, także poprzez 

1. Logo TICASS
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2. Okładka pierwszej monografii 
TICASS

3. Wejście na teren Pwani University w Kilifi, Kenia; fot. Roman Mazur
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promocję warsztatów realizowanych przez specjalistów sztuki i edukacji. Jeśli 
chodzi o przedstawicieli biznesu, ważne było poznanie różnych działań twór-
czych i artystycznych opracowanych i wyprodukowanych w kontekście mobil-
ności. Istotą okazało się podjęcie próby zintegrowanych scenariuszy możliwych 
synergii, które w przypadku projektu TICASS może z czasem się wykrystali-
zować.

Uczestnicy TICASS spotkali się w Kenii z przedstawicielami wielu instytucji: 
Kenyatta University, One Off Gallery, Kenya Co-operative College w Karen Vil-
lage, African Heritage House Alana Donovana, Kilimo Primary School, Bright 
Beginnings School, St. Thomas High School for Girls, Centrum Edukacyjne dla 
Dzieci Niepełnosprawnych w Mombasie, NGO: KOMAZA, Kwetu, Beneath the 
Baobabs, Distant Relatives Events Limited, Food Movement. Interdyscyplinar-
na charakterystyka propozycji projektu wyrażała się również w kontaktach na-
wiązywanych bezpośrednio z  mieszkańcami kenijskich wiosek i  osad, otwie-
rając się na liczne trudności odbioru i interpretacji między sztuką i edukacją. 
Ważne było stworzenie struktury dialogu między stronami.

Komunikacja wizualna jest głównym medium organizującym przestrzeń  
  publiczną w miastach. Komunikaty wizualne kierują ruchem, sterują mo-

bilnością ludzi w codziennych sprawach, informują społeczeństwo i reklamują 
się. Jednak wizualność miejska nie ogranicza się do znaków materialnych, jedy-
nie z obrazami – zawiera znacznie więcej: wizualną strukturę miejsca, każdego 
miasta. Kompozycja ta może być bardziej sztywno zorganizowana i narzuco-
na w  ramach systemu uzgodnień na oficjalnych znakach lub może być swo-
bodniej negocjowana przez uczestników przestrzeni publicznej w mieście. For-
my wizualnej organizacji przestrzeni publicznej w miastach są uwarunkowane 
kulturowo i ekonomicznie.

Aby przeanalizować głębszą wizualność miejską, badacze TICASS przepro-
wadzili drugą międzynarodową konferencję TICASS. W dniach 6–7 grudnia 
2018 roku odbyła się druga z  cyklu konferencja TICASS – „Urban Visuality, 
Mobility, Information and Technology of Images” na Pwani University w Kili-
fi, Kenia.

Na jej program złożyło się 20 wystąpień:
 ■ Aleksandra Lukaszewicz Alcaraz, „Urban Visuality in Intercultural Perspec-

tive”.
 ■ Lea Horvat, „Post-socialist readability of socialist mass housing estates: Ex-

amples from ex-Yugoslavia”.
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 ■ Grażyna Czubińska and Roman Mazur, „Visual communication in urban 
space of Berlin for the future transportation solutions evolving out of TICASS 
as academic project supported by the EU”.

 ■ Stephen Muoki, „Imaging AIDS in Kenya: A historical analysis of public and 
visual messages on HIV and AIDS epidemic between 2011–2018”.

 ■ Michael Maua, „Perception of librarians on visual literacy: a case of selected 
universities in Kenya”.

 ■ Tomasz Huk, „School visualization in urban space by the example of selected 
African and European countries”.

 ■ Giuseppe Capriotti, „The production of images to construct typical public 
spaces in the Kenyan coast from Malindi to Mombasa”.

 ■ Flavia Stara, „Images of Cities and Invisible Landscapes”.
 ■ Rosita Deluigi, „Inter-urban explorations: from urban spaces to relational 

places”.
 ■ Stefano Polenta, „Image and place. Which relationships?”.
 ■ Raffaele Tumino, „Force of images and critical distance”.
 ■ Maria Czerepaniak-Walczak, „For whom and what for are visual signs in an 

open urban space; their functions of inclusivity and exclusivity”.
 ■ Elżbieta Perzycka, „Visuality of the urban spaces. Symbols, contexts, narrations”.
 ■ Aleš Loziak, „The visual (photographic) literacy of an individual in a public 

environment”.
 ■ Anna Watoła, „Visualization in colour-blindness education for pre-school 

age (on the example of kindergartens in Poland and Kenya)”.
 ■ Tomáš Pavlíček, „Visual Aspects of Architectural Development of Public 

Space on the Chosen Urban Cases”.
 ■ Lidia Marek, „Monuments in urban public spaces as visual messages – an eth-

ical perspective”.
 ■ Edwin Wangoli Wanjawa, „Community Engagement as a  Driver of Inclu-

sive and Sustainable Public Spaces in African Cities: Experiences and Les-
sons from Kenya”.

 ■ Sylwia Bakowska, „The relevance of visual communication to improve city 
marketing”.

 ■ Anna Brosh, „Facebook as a platform of visual communication”.
Reprezentacja PUNO – Grażyna Czubińska i Roman Mazur – przedstawiła 

na tej konferencji wystąpienie: „Komunikacja wizualna w przestrzeni miejskiej 
Berlina dla przyszłych rozwiązań transportowych ewoluujących z TICASS jako 
projekt akademicki”.
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4. Program konferencji na Pwani University, Kilifi, Kenia
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To raport z badania przeprowadzonego w dniach 23–26 maja 2017 roku 
w jednym z największych miast Unii Europejskiej. Dotyczy wprowadzenia ko-
munikacji wizualnej w przestrzeni miejskiej w kontekście prawdziwej potrzeby 
przyszłych rozwiązań transportowych dla UE (które wyewoluowałyby z projek-
tu TICASS jako badania naukowe). Badanie zostało zaprojektowane w Berlinie 
ze względu na wiodącą rolę tego miasta w zjednoczonej Europie jako modelu 
transportu lokalnego dla realizowanych przez SmartCity pomysłów i dla obco-
krajowców jako ważnego miejsca docelowego.

Efekt konferencji to cykl artykułów na temat wizualności miejskiej, mobil-
ności, informacji i technologii obrazów cyfrowych. Na tej podstawie jest przy-
gotowywana druga zbiorowa monografia w TICASS Urban Visuality, Mobility, 
Information and Technology of Images pod redakcją Aleksandry Łukaszewicz 
Alcaraz i Flavia Stara, która będzie opublikowana przez Cambridge Scholar Pu-
blishing.

W tym czasie została także zorganizowana druga edycja wystawy RAPPRO-
CHEMENT, na której bazie odbyły się badania fokusowe z dziećmi i młodzie-
żą oraz dorosłymi. W przygotowaniu eskpozycji wzięli udział wszyscy partne-

5. Konferencja w Kilifi; 
fot. Agnieszka Szajner
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rzy, którzy wraz ze specyficznymi umiejętnościami i kompetencjami stworzyli 
zdjęcia i filmy z miejskich przestrzeni swojego pochodzenia. Technologie obra-
zowania są brane pod uwagę z wielu punktów widzenia. Grupa robocza dużo 
dyskutowała na temat funkcji wystawy, biorąc pod uwagę podejście multidyscy-
plinarne. Dyskusja koncentrowała się na wymiarze estetycznym, dokumentacji 
i badaniach oraz na tym, jak można zintegrować różne perspektywy. Pierw-
sza wystawa RAPPROCHEMENT została zrealizowana podczas oddelegowania 
prowadzonego przez AASZ w Polsce: 18 czerwca – 10 lipca 2017 roku, a druga 
wystawa – podczas oddelegowania do PUC w Kenii: 15 listopada 2018 – 5 stycz-
nia 2019 roku. Trzecia wystawa została zaprezentowana 11–24 kwietnia 2019 ro-
ku w PUNO w Londynie w czasie mobilności w Wielkiej Brytanii.

Wystawa jest wykorzystywana w wywiadach z grupami fokusowymi do zro-
zumienia specyficznego postrzegania i  interpretacji komunikacji wizualnej 
w miejskich przestrzeniach publicznych w różnych kulturach – antropologicz-
nych badań nad ludzkimi reakcjami na / relacjach z obrazami prezentowany-
mi we wszystkich instytucjach partnerów. Naukowcy z TICASS przeprowadzili 

6. Reprezentacja PUNO: Grażyna Czubińska i  Roman Mazur występują na konferencji 
w Kilifi; fot. Elżbieta Perzycka
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7. Plakat wystawy RAPPROCHEMENT w Kenii; fot. Roman Mazur
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warsztaty z różnymi grupami w szkołach (na poziomie podstawowym i śred-
nim), na uniwersytecie, w grupach dorosłych, zorientowanych na komunikację 
wizualną i symbole w celu przygotowania rekomendacji do studiów w mediach, 
sztuce i designie. Ważne stało się rozwinięcie zrozumienia kulturowego kontek-
stu interpretacji i percepcji obrazów. Ta działalność badawcza została zaplano-
wana po raz pierwszy na podstawie ankiety, dotyczącej zrozumienia kontekstu 
kulturowego interpretacji i percepcji obrazów. Jednak narzędzia badawcze zo-
stały ponownie przedyskutowane w ramach grupy badawczej, po wykorzysta-
niu ankiety podczas wystawy w czerwcu i lipcu 2017 roku w Polsce.

Doświadczenie pokazało, że niemożliwe jest osiągnięcie poziomu staty-
stycznego w badaniach i że lepiej korzystać z wywiadów, aby zrozumieć kul-
turowe podstawy percepcji i  interpretacji komunikacji wizualnej w miejskich 
przestrzeniach publicznych. Dlatego ankieta została zmieniona na wywiady 
z grupami fokusowymi w Kenii w grudniu 2018 roku. Praktyka potwierdziła, 
że   analiza jakościowa jest lepiej dostosowana do zadania niż ilościowa. Wywia-
dy zostały zrealizowane z czterema grupami (poziom szkoły podstawowej, li-

8. Element wystawy 
RAPPROCHEMENT 
w Kenii; fot. Roman Mazur
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ceum, studenci, dorośli) w odniesieniu do wystawy jako narzędzia: „RE-APLI-
KACJA z przestrzenią publiczną”, 16 listopada – 12 grudnia 2018 roku, PUC, 
Kenia, umożliwiając głębsze zrozumienie obrazów w przestrzeni miejskiej. Wy-
wiady przeprowadzone w Kenii były nagrywane, przepisywane i analizowane.

To samo wydarzyło się w 2019 roku w Londynie na PUNO, podczas kolejnej 
prezentacji wystawy, która została otwarta 11 maja. W kolejnych latach są one 
planowane we wszystkich krajach uczestniczących w projekcie TICASS, porów-
nując prace i efekty analizy wywiadów z grupami fokusowymi.

Wartością dodaną przez PUNO w  projekcie TICASS – po raz pierwszy 
w  całej historii polskiego szkolnictwa wyższego – stało się zgłoszenie 

i udział w London Tech Week 15 czerwca 2018 roku. Co najważniejsze, TICASS 
to polski projekt wspierany przez Unię Europejską. W związku z tym, że Unia 
koncentruje się na innowacjach społecznych (w celu lepszego i łatwiejszego ży-
cia i  pracy w  zjednoczonej Europie), PUNO rozwija projekt SmartCity, któ-
ry można opisać jako polski. Opiera się na rozwiązaniu dotyczącym lokalnego 
transportu publicznego i  powinien doprowadzić nas do nowego etapu przy-

9. Praca grupy fokusowej na Pwani University w Kilifi, Kenia; fot. Grażyna Czubińska
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10. London Tech Week na PUNO, Londyn, 15 VI 2018; fot. Roman Mazur

11. Ekipa PUNO w projekcie TICASS 
(od lewej): Roman Mazur, Graży-
na Czubińska, Agnieszka Szajner, 
Kenia, grudzień 2018 r.; fot. Roman 
Mazur
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szłego transportu w Unii Europejskiej. Czwarta rewolucja przemysłowa dzieje 
się teraz i zmienia zarówno społeczeństwo, jak i biznes. Wielka Brytania nadal 
wprowadza innowacje jako światowe centrum technologiczne. Będąc jednym 
z najbardziej otwartych i przyjaznych rynków na świecie, Wielka Brytania jest 
w stanie prowadzić globalny dialog w zakresie projektowania i skalowania tech-
nologii, z  talentem w  sercu. Tech Week łączy społeczności międzynarodowe 
z całego spektrum, aby zająć się tym, w jaki sposób dostęp do technologii dla 
wszystkich może mieć głęboko pozytywny wpływ na społeczeństwo i  biznes 
(strona internetowa: Londontechweek.com). W  2019 roku PUNO ponownie 
zgłosiło swój udział wraz z projektem TICASS.

Program TICCAS został również zaprezentowany przez PUNO 8 maja 2018 
roku na sesji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz na międzynarodowej konfe-
rencji o 100-letniej niezależnej nauce polskiej na uchodźstwie w Wielkiej Bry-
tanii – 13 października 2018 roku w Londynie.

Już w kwietniu 2019 roku rozpoczął się trzeci etap TICASS w Wielkiej Bryta-
nii na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie. Zapraszamy na wszystkie elementy 
naszego projektu – warsztaty, konferencje, wystawę i grupy fokusowe.
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1.–4. Życie i twórczość Kazimierza Wierzyńskiego (1894–1969). Międzynarodowa konferen-
cja naukowa w 50. rocznicę śmierci Poety, 6 lutego 2019 r., Sala Teatralna POSK, Londyn
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1.–2. Polacy tworzący nowoczesną Wielką Brytanię – wkład polskich inżynierów w roz-
wój brytyjskiej myśli technicznej na przestrzeni ostatniego stulecia. IX Międzynarodowa 
Konferencja Kwietniowa PUNO w Londynie, 13 kwietnia 2019 r.
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1.–6. 100 lat niepodległej nauki polskiej na emigracji w Wielkiej Brytanii. Międzynarodowa 
konferencja, PUNO, Londyn, 1 października 2018 r.
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