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AppArAtus sigillorum – nieznane źródŁo  
do sfragistyki miejskiej Pomorza zachodniego. autorstwo, 

czas i okoliczności Powstania 
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Autor podejmujący badania nad rozwojem pieczęci miejskich musi brać pod uwa-
gę problemy związane z bazą źródłową. Materiał źródłowy w postaci tłoków czy 
reprodukcji pieczęci jest zazwyczaj silnie rozproszony. Wiele sigillów używa-
nych przez miasta nie zachowało się do naszych czasów bądź nie zostało jeszcze 
odnalezionych w zasobach archiwów. Dlatego tak istotne dla sfragistyki miejskiej 
są dawne dzieła zawierające rysunki lub opisy pieczęci. Oczywiście należy pod-
chodzić do nich z dużą dozą krytycyzmu, jednak jeśli tylko uda się potwierdzić 
ich wiarygodność, mogą stanowić uzupełnienie do naszej wiedzy z zakresu sfra-
gistyki.

W niniejszym opracowaniu podjęto rozważania nad jednym z tego typu 
dzieł, a mianowicie Apparatus Sigillorum Pomeraniae et Rugiae Civitatum1, 

1  Landesarchiv Greifswald (dalej: LAG), Rep. 41 Plathe, Nr. I 41.
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6 Łukasz Koremba

które do tej pory nie było na ogół brane pod uwagę przez badaczy2. Omawiane 
dzieło to katalog pieczęci miast, cechów, parafii i innych instytucji pomorskich 
z okresu średniowiecza i nowożytności, wobec czego stanowić może ciekawe 
źródło do badań z zakresu zarówno sfragistyki, jak i heraldyki pomorskiej. Ce-
lem rozważań jest próba odpowiedzi na pytanie o autorstwo dzieła oraz czas 
i okoliczności powstania. Niestety w Apparatus Sigillorum trudno znaleźć na ten 
temat jakieś wskazówki. Nie ma także innych źródeł mówiących bezpośrednio 
o tym dziele, wobec powyższego, wiele z poczynionych ustaleń musi pozostać 
w sferze hipotez. W artykule wskazano na pewne kierunki badań, które mogą 
pomóc w rozwikłaniu zagadki powstania Apparatus Sigillorum.

W pracy korzystano z literatury traktującej o historii kolekcji Matthäusa  
Heinricha Liebeherra oraz Fryderyka Wilhelma von der Ostena, tj. środowisk, 
w których omawiane dzieło funkcjonowało3. Przydatne okazały się także 

2  W dotychczasowej literaturze przedmiotu, za wyjątkiem Dariusza Bieńka („Od pieczęci 
do herbu”, Gazeta Płotowska, 3, 2016: 3), nie powoływano się na informacje źródłowe zawar-
te w omawianym dziele, jak i nie podjęto próby krytycznej analizy tegoż, zob. m.in.: Bogdan 
Bobowski, „Motywy gospodarcze na pieczęciach średniowiecznych i wczesnonowożytnych Gole-
niowa”, w: Najnowsze badania nad numizmatyką i sfragistyką Pomorza Zachodniego: Materiały 
z konferencji naukowej 50 lat Działu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Szczecinie 19–20 
września 2002 roku, red. Genowefa Horoszko (Szczecin: Muzeum Narodowe, 2004), 185–189; 
Kazimierz Bobowski, „Symbolika religijna i kościelna w ikonografii pieczęci miast Pomorza Za-
chodniego”, tamże, 179–184; tenże, „Symbolika pieczęci i herbu miasta Dymina na tle motywów 
obrazowych pieczęci miejskich Pomorza Zachodniego”, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 
43 (1988), 2: 245–254; tenże, Dawne pieczęcie na Pomorzu Zachodnim: zabytki prawa i kultury 
z epoki Gryfitów (Szczecin: Glob, 1989); Marian Gumowski, „Koszalin – jego herb i pieczęcie”, 
w: Z dziejów Koszalina, red. Henryk Janocha (Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1960), 95–106; 
tenże, „Pieczęcie i herb Słupska”, Zapiski Koszalińskie 4 (1959): 3–14; tenże, „Pieczęcie i herby 
niektórych miast pomorskich”, Przegląd Zachodniopomorski 15 (1971), 3: 113–132; Paweł Gut, 

„Typariusze pieczęci miejskich i sądowych z herbami miejskimi w zasobie Archiwum Państwo-
wego w Szczecinie”, Stargardia 4 (2004), 323–335; Otto Hupp, Die Wappen und Siegel der Deut-
schen Städte, Flecken und Dorfen (München, 1898).

3  Sabinne Beckmann, „Drucker, Sammler, Gelehrte. Eine Literatur-und Kulturgeschichte 
West pommerns im Spiegel frühneuzeitlicher Gelegenheitkunst”, w: Handbuch des Personalen 
Gelegenheitsschrifttums in Europäischen Bibliotheken und Archiven, Bd. 27, hrsg. v. Sabinne 
Beckmann, Stefan Anders, (Hildesheim– Zürich New York: Olms-Weidmann, 2013), 17–195; 
Ferdinand von Bismarck-Osten, „Die Sammlungen zu Schloss Plathe und ihr Begründer Frie-
drich Wilhelm von der Osten (1721–1786)”, Baltischen Studien 62 (1976): 63–72; Wilhelm Böh-
mer, „Uebersicht der allgemeine Chroniken und Geschichten Pommerns seit Kantzow”, Baltische 
Studien 3 (1835), 1: 66–171; Edward Rymar, „Biblioteka Ostenów w Płotach (1)”, Bibliotekarz 
Zachodniopomorski 45 (2004), 3–4: 36-44; Vanessa de Senarclens, „Części rozproszonych 
księgozbiorów XVIII-wiecznych. Biblioteka zamku Plathe i jej użytkownicy”, w: Unbekannte 
Schätze. Germanica des 16. Jahrhunderts in der Universitätsbibliothek Łódź/ Nieznane skarby. 
Germanika XVI-wieczne w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, red. Cora Dietl, Małgo-
rzata Kubisiak (Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018), 117–146; Aleksandra Skiba, 
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opracowania na temat osiemnastowiecznego kręgu pomorskich uczonych4, pew-
ne bowiem ślady znajdujące się w omawianym tekście wskazują na związki tegoż 
z intelektualistami skupionymi wokół uniwersytetu greifswaldzkiego oraz dzia-
łającego tam stowarzyszenia Collectores Historiae et Juris Patrii.

Cechy formalne dzieła  
Apparatus Sigillorum Pomeraniae et Rugiae Civitatum

Apparatus Sigillorum Pomeraniae et Rugiae Civitatum to poszyt o wymiarach 
315 x 200 mm, posiadający sześćdziesiąt niepaginowanych, jednostronnie zapi-
sanych papierowych kart. Stan techniczny stronnic można określić jako dobry, 
ze śladową ilością przebarwień. Na niektórych stronach występują delikatne za-
kreślenia mogące być pozostałością po dawnych czytelnikach. W o wiele gor-
szym stanie znajduje się papierowa okładka – jest mocno przetarta i poplamiona. 
Wszelkie zapiski i szkice wykonano odręcznie. Narzędziem pisarskim mógł być 
w przypadku rysunków pędzel, natomiast do zapisków używano pióra.

Na okładce poszytu, będącej jednocześnie stroną tytułową, widnieje zapisa-
ny pismem humanistycznym tytuł:

APPARATUS SIGILLORUM
POMERANIAE ET RUGIAE CIVITATUM
Poniżej zaś znajduje się mało wyraźna notatka:
Alle diese Sigilla in hoc Apparatu
Sind meistenthails in naa zu
Stettin auch in Locis vorhanden

„Kolekcja Matthäusa Heinricha Liebeherra w bibliotece Gimnazjum Akademickiego w Szczeci-
nie”, w: Od Pedagogium Książęcego do Gimnazjum Mariackiego. Z dziejów szkolnictwa pół-
wyższego w Szczecinie do początków XIX w., red. Agnieszka Borysowska (Szczecin: Książnica 
Pomorska im. Stanisława Staszica, 2018), 159–171.

4  Detlef Döring, „Gelehrte Gesellschaften in Pommern im Zeitalter der Aufklärung ,ˮ w: Die 
Universität Greifswald in der Bildungslandschaft des Ostseeraums, red. Dirk Alvermann, Nils 
Jörn, Jens E. Olesen (Berlin: LIT Verlag, 2007), 123–153; Theodor Pyl, hrsg., Dr. j. u. Augu-
stin Balthasars [...] Leben und Schriften nach dessen Selbstbiographie und anderen urkundli-
chen Quellen als Ergänzung zu O. Focks Rügisch-Pommerscher Geschichte (Greifswald, 1875); 
tenże, „Schwarz, Albert Georg”, w: Allgemeine Deutsche Biographie 33 (1891), 223–226; Maciej 
Szukała, Powstanie i działalność Towarzystwa Historii i Starożytności Pomorza w Szczecinie 
w latach 1824–1918 (Szczecin: Wydawnictwo Archiwum Państwowego „Dokumentˮ w Szczeci-
nie, 2000).
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Nad skrótem „naa” umieszczono poziomą kreskę – znak kontrakcji. Kolejny 
istotny zapisek umieszczono z prawej strony środkowej części okładki – to pod-
pis właściciela poszytu. 

FW Osten
Plates 1773
Ex donatio De(?)de Liebeherr
Jedynym zdobieniem okładki są „esy-floresy”. Poza zapiskami, na obwo-

lucie znajdują się oznaczenia dawnego miejsca przechowywania, takie jak np.: 
zapisana ołówkiem przy górnej krawędzi sygnatura I A 5 I, atramentowy odcisk 
podłużnej pieczęci biblioteki w zamku w Płotach, a także przyklejony exlibris 
tejże biblioteki. Nad naklejką exlibrisu zapisano niebieskim atramentem liczbę 41.

W poszycie umieszczono odrysy pieczęci 66 miast pomorskich, a więc 
wszystkich, które wchodziły w skład Księstwa Pomorskiego pod rządami Gryfi-
tów: Altentreptow, Anklam, Banie, Barth, Barwice, Bergen auf Rügen, Białogard, 
Bobolice, Bytów, Chociwel, Damgarten, Darłowo, Dąbie, Demmin, Dobra, Do-
brzany, Franzburg, Gartz (Oder), Garz/Rügen, Goleniów, Greifswald, Grimmen, 
Gryfice, Gryfino, Gützkow, Jarmen, Kamień Pomorski, Karlino, Kołobrzeg, Ko-
szalin, Lassan, Lębork, Loitz, Łeba, Łobez, Maszewo, Miastko, Nowe Warpno, 
Nowogard, Okonek, Pasewalk, Penkun, Płoty, Polanów, Police, Połczyn, Pyrzyce, 
Resko, Richtenberg, Sianów, Sławno, Stargard, Słupsk, Stralsund, Strzmiele, Su-
chań, Szczecin, Szczecinek, Tribsees, Trzebiatów, Ückermünde, Usedom, Węgo-
rzyno, Wierzbno, Wolgast, Wolin5.

Układ treści na kolejnych stronach dzieła jest w większości przypadków po-
dobny: u góry stron umieszczono napis Sigillum civitatis (tu pada łacińska nazwa 
danego miasta), poniżej zaś znajdują się odrysy pieczęci tegoż ośrodka. Jednemu 
miastu odpowiada jedna strona dzieła, za wyjątkiem Szczecina i Greifswaldu, 
których pieczęcie rozmieszczono na dwóch stronicach. Warto dodać, że w przy-
padku Szczecina na drugiej stronie umieszczono pieczecie cechowe, natomiast 
druga strona poświęcona Greifswaldowi zawiera pieczęcie tamtejszego uniwer-
sytetu.

Nieco inaczej zaprezentowano pieczęcie piętnastu miast, w przypadku: Bo-
bolic, Bytowa, Bergen auf Rügen, Barwic, Karlina, Garz/Rügen, Dobrzan, Lę-
borka, Łeby, Polanowa, Miastka, Strzmiela, Ückermunde, Węgorzyna, Sianowa, 
wizerunki pieczęci tych miejscowości umieszczono w wolnych przestrzeniach 

5  W niniejszym artykule posłużono się współczesnymi nazwami miejscowości zarówno pol-
skimi, jak i niemieckimi.
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stronic. Zamiast formy Sigillum civitatis zastosowano tu nazwy niemieckie ośrod-
ków. Również charakter pisma wskazuje na innego pisarza. Najprawdopodobniej 
pieczęcie tych miast dorysował kolejny użytkownik dzieła. Warto zaznaczyć, że 
wyżej opisane miasta w większości przypadków znajdują się we wschodniej czę-
ści regionu, co może wskazywać na miejsce pochodzenia tej osoby.

Rozkład ilościowy odrysów przedstawiono w tabeli 1. Najwięcej szkiców 
pieczęci odnotowano w przypadku Szczecina, natomiast w przypadku pozosta-
łych miejscowości wskazywano 2–3. Można na tej podstawie sformułować wnio-
sek, że największe pomorskie miasta posiadały w przeszłości wiele pieczęci, stąd 
też autor skompletował większą bazę źródłową dla tych ośrodków.

Tabela 1. Liczba odrysów pieczęci wg miast przedstawionych w Apparatus Sigillorum

Współczesna nazwa miasta Liczba odrysów 
pieczętnych

Szczecin 32
Stargard 15
Demmin 13
Greifswald 12
Wolin 11
Anklam, Gryfino, Barth 9
Wolgast, Kamień Pomorski, Kołobrzeg 8
Pyrzyce 7
Sławno, Stralsund, Gartz (Oder), Banie, Gryfice, Darłowo 6
Altentreptow, Goleniów, Grimmen, Białogard, Dąbie, Nowogard 5
Słupsk, Gützkow, Pasewalk, Szczecinek, Koszalin, Usedom 4
Dobra, Nowe Warpno, Trzebiatów, Chociwel, Franzburg, Resko, 
Damgarten, Uckermünde, Penkun, Węgorzyno, Łobez, Dobrzany, 
Maszewo, Loitz

3

Lassan, Garz/Rügen, Połczyn, Bobolice, Tribsees, Jarmen, Płoty, 
Richtenberg, Suchań, Sianów, Bergen in Rugen, Bütow, Okonek, Karlino, 
Lębork, Miastko, Police, Mieszkowice, Strzmiele, Łeba

2

Wierzbno, Polanów 1

Źródło: obliczenia własne na podstawie Apparatus Sigillorum (LAG, Rep. 41 Plathe, Nr. I 41).

Odrysy pieczęci różnią się wielkością i jakością wykonania, obok starannie 
odwzorowujących treść pola pieczętnego, wzbogaconych o światłocienie, jak np. 
w przypadku pieczęci Anklam i Kołobrzegu, znajdują się odrysy przedstawione 
w sposób niestaranny i schematyczny, czego ewidentnym przykładem są rysunki 
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pieczęci Miastka (poniżej zestawienie odmiennych pod względem estetyki wy-
konania odrysów pieczęci). Nota bene odwzorowaną tutaj pieczęć Miastka (Rum-
melsburg) zaliczyć można do opisanej powyżej kategorii pieczęci prawdopo-
dobnie dodanych przez kolejnego użytkownika. Niski poziom wykonania jest 
charakterystyczny dla wszystkich piętnastu pieczęci, których układ odbiega od 
przedstawionego schematu (co potwierdzałoby tezę, że są one autorstwa kolejne-
go użytkownika).

Rycina 1.  
Zestawienie rysunku pieczęci Kołobrzegu i Miastka (LAG, Rep. 41 Plathe, Nr. I 41)

Ważnym urozmaiceniem treści poszytu są nieregularnie pojawiające się od-
ręczne dopiski. Większość z nich ma postać liczby, którą można interpretować 
jako rok, czasami występującej ze słowem gebraucht. Taka forma zapisu datacji 
nie wyjaśnia do końca, czy podany rok to data wprowadzenia do użytku pie-
częci, czy może jest to data dokumentu, do którego przywieszona była pieczęć 
stanowiąca wzór danego odrysu. Czasem dopisek określa dysponenta pieczęci, 
jak np. Kirche siegel. Bardziej rozbudowane dopiski wskazują na miejsce prze-
chowywania tłoka, czy nawet – jak w przypadku notatki przy pieczęci Chociwla – 
wyjaśniają symbolikę wizerunku napieczętnego6. Zapiski wykonano w języku 
niemieckim, charakterystycznym dla osiemnastego wieku i rejonu Pomorza pru-
skiego, pismem neogotyckim. Przy okazji analizy notatek znów pojawia się kwe-
stia ustalenia momentu, w którym powstały i ich bezpośredniego autorstwa. Nie-
regularne występowanie zapisków i nieestetyczne wkomponowanie ich w układ 
pieczęci na stronach pozwala przypuszczać, że wszystkie notatki powstały jakiś 

6  Treść notatki: „Dieses Wapen der Stadt Freyen Wald führet theils ein Wedelsches, theils ein 
bischöfliches caminisches Wapen, weil so wohl der Bischoff, als auch die v. Wedele die Iurisdic-
tion über diesen Orth commune gehabt haben”.
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czas po powstaniu rękopisu dzieła, prawdopodobnie były sporządzane w trak-
cie jego użytkowania. Charakter pisma wskazuje ewidentnie na jednego autora 
wszystkich dopisków.

Problem autorstwa dzieła Apparatus Sigillorum

Na poszycie Apparatus Sigillorum nie umieszczono bezpośredniej informacji 
o twórcy dzieła ani o dacie jego powstania. Jedynie zamieszczona na okładce 
krótka notka informuje, że poszyt został podarowany przez Liebherra Fryderyko-
wi Wilhelmowi von der Ostenowi – podpis FW Osten – w 1773 roku7. Informacja 
o tym, że dzieło pochodzi z biblioteki Liebeherra znajduje się także w katalogu 
kartkowym Biblioteki Ostenów8. Niestety, nie zapisano wprost kto był twórcą 
dzieła ani kiedy ono powstało – wątpliwe wydaje się, by powstało w roku donacji. 
Wobec tego należy przyjrzeć się środowiskom, w których funkcjonowało, a więc 
osiemnastowiecznym kolekcjom dokumentów, i ustalić w ramach której z nich 
mogło powstać. Nie można wykluczyć, że posiadacz danej kolekcji był zarazem 
autorem omawianego dzieła. W przypadku osiemnastowiecznego kolekcjoner-
stwa tworzenie dzieł o charakterze syntetycznym, na podstawie posiadanych 
zbiorów, nie było niczym nowym, najlepszym przykładem takiego zjawiska było 
sporządzanie przez Fryderyka Wilhelma v. der Ostena tablic genealogicznych 
szlachty pomorskiej, na podstawie informacji ze swojej kolekcji9.

Niewątpliwie pierwszym miejscem funkcjonowania dzieła, które należy 
przeanalizować jest Biblioteka Ostenów, w pozostałościach której poszyt zacho-
wał się do naszych czasów. Oczywiście wspomniany zapis na okładce: ex dona-
tio Liebeherr od razu wyklucza kolekcję Ostenów jako środowisko, w którym 
spisywanie dzieła zostało zapoczątkowane, jednak nie możemy także stwierdzić, 
że Ostenowie nie dokonywali jego uzupełnień. Następnie warto zwrócić uwa-
gę na kolekcję, z której to dzieło trafiło do rąk Ostenów, a więc zbiory owego 
Liebeherra. Można przypuszczać, że donacja pochodziła z istniejącej w tym cza-
sie kolekcji Matthäusa Heinricha von Liebeherra, szczecińskiego burmistrza, któ-
rego związki z Fryderykiem Wilhelmem von der Ostenem zostaną przedstawione 

7  LAG, Rep. 41 Plathe, Nr. I 41.
8  Zdigitalizowany katalog jest dostępny w internecie: Zettelkatalog der Bibliothek, Bismarc-

k-osten.com, dostęp: 28.01.2020, http://www.bismarck-osten.com/zettelkatalog.
9  Johann Bernouilli, Reisen durch Brandemburg, Pommern, Preussen, Curland, Russland und 

Pohlen in den Jahren 1777 und 1778, Bd. 2 (Leipzig, 1779–1780), 179; Bismarck-Osten, „Die Sam-
mlungen” 67.
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poniżej. W celu ustalenia okoliczności powstania dzieła oraz źródeł, z których 
autor/autorzy czerpali informacje o pieczęciach, warto przyjrzeć się także dzia-
łalności stowarzyszenia naukowego Collectores Historiae et Juris Patrii funk-
cjonującego w tym okresie na Pomorzu, którego członkiem był wspomniany  
Matthäus Heinrich von Liebeherr10.

Początek i rozkwit Biblioteki Ostenów wiąże się z postacią urodzonego 
w 1721 roku w Stargardzie Fryderyka Wilhelma von der Ostena. Tenże pomor-
ski szlachcic i syn pruskiego urzędnika otrzymał wszechstronne wykształcenie – 
studiował m.in. na uniwersytetach we Frankfurcie nad Odrą i w Królewcu. Więk-
szość swojego życia spędził administrując rodzinnym majątkiem w Płotach oraz 
pełniąc urząd landrata tzw. Powiatu Ostenów. W 1752 roku ożenił się z Char-
lottą Henriettą von Liebeherr, córką wspomnianego już szczecińskiego burmi-
strza Matthäusa Heinricha von Liebeherra. Historycy uważają, że to właśnie ten 
związek stał początkiem kolekcjonerskich pasji Fryderyka Wilhelma, gdyż jego 
teść posiadał znaczną kolekcję starodruków i monet11. Poza inspiracją, Liebeherr 
przekazał również zięciowi znaczą część swoich zbiorów – zwłaszcza monety12. 
Kolekcja Fryderyka Wilhelma von der Ostena gromadzona na zamku w Płotach 
obejmowała rękopisy pergaminowe, książki, miedzioryty, mapy, tablice genealo-
giczne, obrazy przedstawiające książąt pomorskich, a także pomorskie kroniki. 
Wszystko to związane było bezpośrednio z historią Pomorza, której Fryderyk 
Wilhelm był entuzjastą. Wiele pomorskich dzieł posiadanych przez Liebeherra 
zostało skopiowanych przez Fryderyka Wilhelma i włączonych do jego kolekcji13.

Biblioteka Ostenów po śmierci Fryderyka Wilhelma (1786) pozostała niena-
ruszona w rękach rodu, zgodnie z ostatnią wolę jej twórcy. Dopiero w roku 1945, 
w obawie przed zbliżającymi się oddziałami radzieckimi, Karol hrabia Bismarck- 

-Osten próbował wywieźć w głąb Niemiec załadowaną na wagony kolejowe bi-
bliotekę. Tylko część kolekcji udało się ewakuować, co skutkowało rozprosze-
niem zbiorów, z których część – a w niej omawiane dzieło – trafiła do archiwum 
w Greifswaldzie14.

10  Lista członków stowarzyszenia: Greifswaldisches Wochen-Blatt von allerhand gelehrten 
und nützlichen Sachen (Greifswald, 1743), 15.

11  Bismarck-Osten, „Die Samlungen”, 64; Rymar, „Biblioteka (1) ,ˮ 38; Senarclens, „Części”, 144.
12  Bismarck-Osten, „Die Samlungen”, 65; Rymar, „Biblioteka (1) ,ˮ 38; Böhmer, „Uebersichtˮ 120.
13 Bismarck-Osten, „Die Samlungen”, 66; Rymar, „Biblioteka (1) ,ˮ 38.
14  Na temat rozproszenia zbiorów zob. Edward Rymar, „Biblioteka Ostenów – Bismarcków 

w Płotach część 2. Tajemnice rozproszenia”, Bibliotekarz Zachodniopomorski 46 (2005): 41–53; 



13Apparatus Sigillorum – nieznane źródło do sfragistyki miejskiej…

Przy okazji omawiania zasobów Biblioteki Ostenów warto zwrócić uwagę 
na jeszcze jeden fakt. W 1778 roku Fryderyka Wilhelma von der Osten odwie-
dził szwajcarski podróżnik Johann Bernouilli, który w swoim dzienniku podró-
ży wymienił kategorie dzieł znajdujących się w zbiorach pomorskiego szlach-
cica15. Niestety ani Apparatus Sigillorum, ani kolekcja pieczęci nie zostały tam 
wspomniane. Przeoczenie niewielkiego poszytu pośród setek dzieł nie powinno 
dziwić, jednak brak wzmianki na temat kolekcji pieczęci pozwala wysnuć przy-
puszczenie, że Apparattus Sigillorum nie mógł być katalogiem pieczęci przekaza-
nych przez Liebherra Ostenowi. Oczywiście brak wydzielonej kolekcji nie musiał 
oznaczać kompletnego braku pieczęci w zbiorach Ostena, mogły się w niej znaj-
dować dokumenty z przywieszonymi pieczęciami.

Jak już wspomniano, dzieje Biblioteki Ostenów wiążą się nierozerwalnie 
z kolekcją Matthäusa Heinricha von Liebeherra. Urodzony w roku 1693, w rodzi-
nie mieszczańskiej, tytuł szlachecki uzyskał w roku 1727 i w tymże roku objął 
urząd burmistrza Szczecina, sprawując go do śmierci (1749). Zainteresowanie 
historią regionu oraz kwestiami prawniczymi zaowocowały gromadzeniem prze-
zeń kolekcji ksiąg, kronik, map i dokumentów związanych z historią Pomorza, 
a także monet i medali16. Swoją aktywność naukową w dziedzinie historii pra-
wa rozwijał, współpracując z ówczesną pomorską elitą doby oświecenia, przede 
wszystkim z Augustinem Balthasarem, w ramach stowarzyszenia Collectores 
Historiae et Juris Patrii17.

Większość zbiorów Liebeherra, zwłaszcza księgozbiór, została po jego śmier-
ci przekazana w roku 1754 do biblioteki Gimnazjum Akademickiego w Szczeci-
nie18. Reszta zbiorów pozostała pod opieką jego dzieci w posiadłości w Woiftick 
(Oćwieka) do roku 1794, kiedy to posiadłość wraz ze zdeponowaną tamże kolek-
cją sprzedano. Grabieże dokonane przez żołnierzy napoleońskich doprowadziły 
do rozproszenia zbiorów19.

tenże, Biblioteka Ostenów – Bismarcków w Płotach część 3. Stare i nowe tropy rozproszenia zbio-
rów”, Bibliotekarz Zachodniopomorski 50 (2009), 3–4: 32–35.

15  Bernouilli, Reisen, 175–181.
16  Skiba, „Kolekcja” 161; Urszula Szajko, „Liebeherr Mathaus Heinrich von”, w: Encyklopedia 

Szczecina, t. 1, red. Tadeusz Białecki (Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 1999), 542.
17  Böhmer, „Uebersicht ,ˮ 114; Döring, „Gelehrte”, 149; Skiba, „Kolekcja ,ˮ 161.
18  Więcej na temat tejże darowizny zob. Skiba, „Kolekcja ,ˮ 159–171.
19  Tamże, 162.
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Z powyższego wynika, że w roku 1773, kiedy Apparatus Sigillorum został 
podarowany Fryderykowi Wilhelmowi v. der Ostenowi, kolekcja znajdowała się 
pod opieką dzieci Liebeherra, a dokładniej dwóch jego synów – Carla Albrechta 
oraz Augustyna, którzy podzielili między siebie majątek w Oćwiece20. Niestety 
ze względu na niewyraźny inicjał występujący na okładce poszytu, nie jesteśmy 
w stanie stwierdzić, który z braci dokonał donacji. Być może, jak w przypadku 
darowizny na rzecz Gimnazjum Akademickiego, dokonano jej wspólnie. Otwar-
tym musi również pozostać pytanie, czy wraz z poszytem nie przekazano innych 
materiałów. Można przypuszczać, że Apparatus Sigillorum powstał z inicjatywy 
samego Matthäusa Heinricha Liebeherra, gdyż nie ma informacji jakoby potom-
kowie Liebeherra kontynuowali jego kolekcjonerskie zainteresowania.

W przypadku uznania Matthäusa Heinricha Liebeherra za twórcę omawia-
nego poszytu, należy jeszcze zastanowić się, skąd mogły płynąć inspiracje do 
stworzenia tego dzieła, jakie środowisko wspierało Liebeherra w pracy i przede 
wszystkim użyczało swoich zbiorów do opracowania. Wydaje się, że za takie 
środowisko można uznać naukowe stowarzyszenie Collectores Historiae et Juris 
Patrii.

Rzeczone stowarzyszenie zostało założone przez Augustina Balthasara – 
profesora prawa na tamtejszym uniwersytecie, jego brata Jacoba Heinricha oraz 
Johanna Franza von Boltensterna. Celem stowarzyszenia było badanie pomor-
skiej historii w jej prawnym aspekcie21. Na jego czele stali senior i consenior – od-
powiednio A. Balthasar i J.F. Boltenstern22. Rok po powstaniu organizacji ukazał 
się pierwszy numer periodyku „Greifswaldische Wochen-blatt”, w którym poza 
informacją o założeniu stowarzyszenia opublikowano raport z jego dotychcza-
sowych prac, regulamin i listę członków23. Zebrania członkowskie odbywały się 
co miesiąc w domu jednego z seniorów, podczas nich dzielono się tematami do 
opracowania z zakresu historii prawnej Pomorza oraz odczytywano dotychczas 

20  Ludwig Wilhelm Brüggemann, Ausführliche Beschreibung des gegenwärtigen Zustandes 
des Königl. Preussischen Herzogthums Vor- und Hinter- Pommern, 2 Th., Bd. 1 (Stettin 1784), 169.

21 Böhmer, „Uebersicht”, 114; Döring, „Gelehrte”, 149; A. Häckermann, „Balthasar, Augustin 
von”, w: Allgemeine Deutsche Biographie 2 (1875), 29–30; Pyl, Dr. j . u. Augustin Balthasars, 69; 
Szukała, Powstanie, 44.

22  Böhmer, „Uebersicht”, 114; Pyl, Dr. j. u. Augustin Balthasars, 69.
23  Greifswaldisches Wochen-Blatt, 7-8; 10-15.
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powstałe referaty24. Efektem pracy Collectores Historiae et Juris Patrii były dwie 
edycje dokumentów pomorskich z roku 1747 i 175625.

Na związek omawianego stowarzyszenia z dziełem Apparatus Sigillo-
rum wskazuje nie tylko członkostwo Liebeherra, ale także nazwiska pojawiają-
ce się w zapiskach dorsalnych na jego kartach, dlatego warto poddać je analizie. 
Przy odrysach pieczęci Barwic znajdujemy taki oto zapisek: „hat hr. Proffesor 
Schwartz de anno 1490”. Zapewne chodzi o Alberta Georga Schwarza, historyka 
i profesora Uniwersytetu w Greifwsaldzie, członka Collectores Historiae et Juris 
Patrii26. Dalej, przy odrysach należących do Demminu zapisano: „Kirchen Siegel 
J. Barthol”, prawdopodobnie wspomniany to należący do stowarzyszenia Johann 
Christian Bartholdi. Nazwisko Balthasar pojawia się przy odrysach: Garz Rügen – 
treść zapisku: „Sind bei hr. Docktor Balthasar zu finden”, Dobrzan – „Siegel der 
Kirche zu Jacobshagen. 1500. Ist bey hr. Doctor Balthasar” i Suchania – „hat 
hr. Doctor Balthasar”, bez zastrzeżeń można uznać, że jest to wspomniany Au-
gustin Balthasar, senior stowarzyszenia. Odrysy sigillów Grimmen opatrzono 
notatką, w której wspomniano M.A.C. Brunsta, prepozyta z Grimmen i członka 
stowarzyszenia – „ist gebraucht in einer Schuldverschreibung der Stadt Grimmen 
an die von Walkenitze zu Clenow 1616 am Tage Michaelis und ist in originali bei 
hr. Magister Brunst Praeposito daselbst vorhanden”. Wreszcie nazwisko Charisius 
padło przy odwzorowaniach pieczęci Nowogardu – „1680 hat hr. Doctor Balthasar 
und ist in Stralsund bey hr. Bürgermeister Charisio zu finden ,ˮ prawdopodobnie 
jest to Christian Ehrenfried Charisius, zmarły w 1773 r. burmistrz Stralsundu27.

Z zestawienia wynika, że każda z osób wymienionych w Apparatus Sigil-
lorum należała do stowarzyszenia Collectores Historiae et Juris Patrii. Ponad-
to M.H. Liebeherr tworząc poszyt korzystał z pieczęci znajdujących się w ko-
lekcjach wymienionych osób. Interesujące jest to, że stowarzyszenie w swoim 
regulaminie miało zapisek o wzajemnym udostępnianiu swoich zbiorów przez 
członków organizacji:

24  Döring, „Gelehrte”, 151; Greifswaldisches Wochen-Blatt, 12; Pyl, Dr. j. u. Augustin Baltha-
sars, 69.

25  Döring, „Gelehrte”, 151–152.
26  Informacje na temat członkostwa w stowarzyszeniu pochodzą głównie z listy umieszczonej 

w Greifswaldisches Wochen-Blatt, 15; jednak za Pyl, (Dr. j. u . Augustin Balthasars, 70–72) listę 
można rozszerzyć na inne osoby biorące udział w pracach stowarzyszenia.

27  Häckermann, „Charisius, Johann Ehrenfried”, w: Allgemeine Deutsche Biographie (Leipzig, 
1876), 103.
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VII. (…) Dazu ihm denn alle und jede Mitglieder, aus dem etwanigen Vorrath ihrer 
Sammlungen, auf geschehenes Ansuchen, Zuschub und Anleitung zu thun schuldig 
sein sollen. Es muß aber das solcher gestalt communicirte nach den Gebrauch dem 
Eingenthümer getreulich wieder abgeliefert werden (…)28.

Czy wobec powyższego Apparatus Sigillorum mógł powstać w ramach pra-
cy stowarzyszenia? Jest to bardzo możliwe, w końcu opracowanie zestawiające 
pieczęci miejskie funkcjonujące na Pomorzu łączy w sobie zarówno aspekt praw-
no-ustrojowy, jak i historyczny. Jeśli uznamy powyższą hipotezę za słuszną, bę-
dziemy mogli nie tylko zrozumieć cel stworzenia omawianego dzieła, ale także 
określić w dużym przybliżeniu czas jego powstania. Otóż według powyższego 
poszyt powinien powstać między rokiem 1742 (początek pracy stowarzyszenia) 
a 1749 (śmierć M.H. Liebeherra).

Oczywiście nie jest wykluczone, że dzieło mogło powstać przed przystąpie-
niem Liebeherra do stowarzyszenia i nie miało być przedmiotem dyskusji na fo-
rum Collectores Historiae et Juris Patrii. Za tym przemawia fakt, iż Liebeherr 
jeszcze przed 1742 rokiem utrzymywał kontakt z wymienionymi wyżej osobami, 
a nawet miał pewien wkład w prace nad wydanym w 1730 roku przez Augu-
stina Balthasara dziełem o nazwie notabene Apparatus Diplomatico-Historici29. 
Jednak którąkolwiek z hipotez uznamy za prawdziwą, należy stwierdzić, iż gre-
ifswaldzkie stowarzyszenie było zaangażowane w powstanie dzieła bądź przez 
zlecenie jego napisania w ramach swoich działań statutowych, bądź poprzez udo-
stępnianie kolekcji pieczęci swoich członków. Tutaj nasuwa się potrzeba pogłę-
bionych badań zarówno nad działalnością stowarzyszenia Collectores Historiae 
et Juris Patrii, jak i nad naukową aktywnością M.H. Liebeherra, dzięki którym 
być może uda się wyjaśnić zagadkę powstania poszytu Apparatus Sigillorum.

Następnym zagadnieniem, które należy poruszyć jest pochodzenie pieczęci, 
których szkice znajdują się na kartach Apparatus Sigillorum. Przy części z nich 
o pochodzeniu informują zapiski dorsalne. Wyżej przeanalizowane zapiski do-
tyczyły pieczęci pochodzących z prywatnych kolekcji członków stowarzyszenia 
Collectores Historiae et Juris Patrii, poza nimi jeszcze w kilku innych przypad-
kach możemy w ten sposób zdobyć informacje. O tym, że pieczęcie Barth znajdo-
wały się w kolekcji Liebeherra dowiadujemy się z zapisku: „Diese 6 Sigilla sind 

28  Greifswaldisches Wochen-Blatt, 13.
29  Augustin von Balthasar, Apparatus Diplomatico-Historici etc. III te Ausfertigung (...), 

(Greifs wald, 1735), 1.
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bey hr. Bürgermeister Liebeher .ˮ Dla pieczęci Demminu lokalizacja pozostaje 
nierozpoznana – „ist gebrauchet 1605 in einem Vertrag zwischen das Br(?) und 
der Gemeine wegen Korn Verschiff in loco vorhanden .ˮ Pieczęcie Łeby najpraw-
dopodobniej znajdowały się w archiwum miasta lub szczecińskim – „In Archiv. 
St. 1420”. Pieczęcie Polic były przechowywane w miejskim archiwum, treść zapi-
sku: „ist noch in Original der Politz”. Pieczęcie Stargardu również były w posia-
daniu miasta – „Alle diese Sigilla sind in originali in Stargard zu finden”. Znów 
o kolekcji Liebeherra wspomniano przy odrysach pieczęci Usedom – „Diese Si-
gilla hat hl. Bürgermeister von Liebeher zu originali .ˮ Miejsce przechowywania 
pieczęci Wolina również pozostaje niezidentyfikowane – „Diese 4 letzte Sigilla 
habe aus alte Scarteke[?] de anno 1592 und 1679 gefunden”.

Jak widać Liebeherr korzystał także z archiwów miejskich. Najciekawsze 
jest jednak to, że w przypadku Barth i Usedom wspomniano o zbiorach własnych 
Liebeherra. Taki zwrot nasuwa od razu spostrzeżenie, że pozostałe sigille, nie-
posiadająca tego rodzaju dopisków, nie znajdowała się w kolekcji szczecińskiego 
burmistrza. Również w literaturze dotyczącej zbiorów Liebeherra nie wspomina 
się słowem o takowej kolekcji, w przeciwieństwie do zbioru monet, które docze-
kały się nawet własnego opracowania30. Oczywiście nie oznacza to, że Liebeherr 
nie mógł posiadać pieczęci w swojej kolekcji.

Skąd więc pochodziła przeważająca część pieczęci przedstawiona w Appa-
ratus Sigillorum? Tutaj pozostaje oprzeć się na enigmatycznym zapisie z okładki 
poszytu o treści: Alles diese Sigilla in hoc Apparatus sind meinstenteils in na-
a(znak kontrakcji) in Stettin auch in Locis vorhanden31. Czym są owe miejsca 
opisane niecodziennym skrótem – tego nie wiadomo. Być może chodzi tu o ar-
chiwum szczecińskie, do którego Liebeherr z racji swojej funkcji miał dostęp? 
Niestety ta kwestia również musi pozostać w sferze spekulacji.

Podsumowanie

Pomimo skromnej ilości informacji na temat twórcy i okoliczności powstania 
dzieła zawartych na kartach Apparatus Sigillorum, udało się wysunąć kilka hipo-
tez. Po pierwsze, już przy pierwszym oglądzie dzieła nasuwa się przypuszczenie, 
że pracowało nad nim co najmniej dwóch rysowników. Po drugie, dzieło było 

30  Johann Gottlieb Lehmann, Verzeichniss einer grosstentheils vollstandigen Sammlung von 
Pommerischen Munzen…, 2 Th., (Berlin, 1752).

31  LAG, Rep. 41 Plathe, Nr. I 41.
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z czasem uzupełniane o kolejne miasta i ich pieczęcie nieujęte w pierwotnym 
układzie treści. Po trzecie, można przypuszczać, iż twórcą dzieła był Matthäus 
Heinrich von Liebeherr, ponieważ to z jego kolekcji dzieło trafiło do rąk Ostena. 
Po czwarte, pewien związek z powstaniem dzieła miało środowisko pomorskich 
uczonych, z którymi współpracował Liebeherr. To ich zbiory stanowiły część 
materiału źródłowego, na którym bazował twórca Apparatus Sigillorum. Po pią-
te, inspiracją do stworzenia niniejszego dzieła mogła być działalność Liebeherra 
w ramach stowarzyszenia Collectores Historiae et Juris Patrii, którego członko-
wie zostali wymienieni w dopiskach na kartach Apparatus Sigillorum. Po szóste, 
autor dzieła korzystał ze zbiorów archiwów miejskich i tam odnalazł niektóre 
pieczęcie. Co do reszty odrysów pieczętnych, do których nie dołączono dopisków, 
możemy jedynie spekulować, że ich wzorce znajdowały się w archiwum szcze-
cińskim, do którego Liebeherr miał dostęp z racji pełnionego urzędu.

W dalszych badaniach nad genezą Apparatus Sigillorum należy uwzględnić 
działalność greifswaldzkiego środowiska uczonych, a przede wszystkim grupy 
Collectores Historiae et Juris Patrii. Ciekawych informacji mogłaby również do-
starczyć analiza korespondencji Matthäusa Liebeherra. Być może w jej treści uda 
się odnaleźć wzmianki na temat planów stworzenia dzieła.
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AbstrAkt

Celem artykułu były przedstawienie oraz próba ustalenia autorstwa, czasu i okoliczności 
powstania nieznanego zbioru odrysów pieczęci miejskich Apparatus Sigillorum Pome-
raniae et Rugiae Civitatum. Dzieło zachowało się do naszych czasów w pozostałościach 
tzw. Biblioteki Ostenów, do której trafiło w 1773 roku. Lakoniczne zapiski na okładce 
dzieła wskazują na jego pochodzenie z kolekcji Matthäusa Heinricha Liebeherra. Na pod-
stawie analizy estetyki wykonania odrysów możemy przypuszczać, że dzieło posiadało 
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kilku rysowników, być może było uzupełniane przez kolejnego właściciela. Z treści za-
pisków dorsalnych można wywnioskować, że autor korzystał z pieczęci znajdujących się 
w zbiorach pomorskich uczonych skupionych w stowarzyszeniu Collectores Historiae et 
Juris Patrii, prawdopodobnie też sama działalność tegoż stowarzyszenia mogła stanowić 
inspirację do skatalogowania pieczęci pomorskich miast.

AppArAtus sigillorum – An unknown source for municipAl sphrAgistics of 
western pomerAniA: Authorship, time And circumstAnces of its origin

AbstrAct

The purpose of the article is presentation of an unknown collection of copies of the mu-
nicipal seals Apparatus Sigillorum Pomeraniae et Rugiae Civitatum and an attempt to 
establish authorship, time, and circumstances of its origin. The work survived among 
the remnants of the so called Ostens Library, where it came in 1773. Brief notes made 
on its cover suggest that it originates from the collection of Matthäus Heinrich Liebherr. 
The analysis of the aesthetic of the executed copies allows a supposition that there were 
several drawers and the work could be completed by the successive owners. The content 
of the dorsal notes implies that the author used the seals from the collections of Pome-
ranian scholars belonging to the society Collectores Historiae et Juris Patrii. It is likely 
that the activity of this society inspired the compilation of the catalogue of the Pomera-
nian towns’ seals.
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W południowych Czechach nad rzeką Otawą (lewym dopływem Wełtawy) po-
łożone jest królewskie miasto Písek. Jego dominantą w średniowieczu był, obok 
kościoła farnego, znacznie potem przebudowany zamek z XIII wieku, sytuowany 
na parceli między rynkiem a rzeką. Była to znamienita i okazała czteroskrzydło-
wa rezydencja z trzema wieżami.

Jak wiele innych królewskich zamków w XV wieku, także ten písecki znaj-
dował się przeważnie w zastawach1. W czasach królów Jerzego (1458–1471), Ma-
cieja (jako król czeski 1469–1490) i Władysława Jagiellończyka (1471–1516) pa-
nem zastawnym był między innymi jeden z najbardziej wpływowych magnatów 

1  O zamku zob. August Sedláček, Hrady, zámky a tvrze Království Českého, t. 7, Písecko 
(Praha: Knihtiskárna Františka Šimáčka, 1889), 179–194; Josef Soukup, Soupis památek 
historických a uměleckých v politickém okresu píseckém (v Praze: Archeologická Kommise při 
české Akademi Čísaře Františka Josefa pro vĕdy, slovesnost a umĕní, 1910) (= Soupis památek 
historických a uměleckých v Kralovství českém, 33), 196; Dobroslava Menclová, České hrady, 
1 (Praha: Odeon 1972), 208–212; Emanuel Poche, red., Umělecké památký Čech, t. 3, P-Š (Praha: 
Academia, 1980), 51–52; Tomáš Durdík, Královský hrad v Písku (Písek: Prácheňské muzeum, 
1993); tenże, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů (Praha: Libri, 2000), 432–433.
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królestwa – Jaroslav Lev z Rožmitálu. Jego pozycję w państwie określało przede 
wszystkim to, że jego siostra była od 1450 roku żoną innego wpływowego cze-
sko-morawskiego magnata – Jerzego z Podiebradów i Kunsztatu, na skroniach 
którego w 1458 roku spoczęła czeska korona królewska. Związek był o tyle oso-
bliwy, że Jerzy był utrakwistą, a Joanna pochodziła z rodu katolickiego2. Nie 
przeszkadzało to jednak przyszłej królowej we wspieraniu męża, a po jego zgonie 
w 1471 roku – aż do śmierci w 1475 roku – być jedną z głównych postaci środo-
wiska politycznego, które wybrało na nowego króla, a właściwie antykróla cze-
skiego, Władysława Jagiellończyka. Od 1469 roku Korona Czeska miała bowiem 
drugiego, katolickiego władcę – monarchę węgierskiego Macieja Korwina, wy-
branego przez reprezentację stanów wszystkich krajów koronnych w Ołomuńcu. 
Kolejnych 10 lat od elekcji Macieja to mniej lub bardziej otwarta wojna domowa 
między dwoma czeskimi władcami, najpierw Jerzym, a potem Władysławem 
z jednej strony oraz Korwinem z drugiej. Kulminacyjne starcie pod murami Wro-
cławia, który był filarem Maciejowej władzy w Koronie Czeskiej, późną jesienią 
1474 roku nie przyniosło stronie jagiellońskiej – stronie, bo młodego Władysława 
wsparł militarnie jego ojciec Kazimierz, władca polsko-litewski – oczekiwanego 
zwycięstwa nad niezwykle skutecznym tak politycznie, jak i militarnie Macie-
jem3. Przez kolejnych pięć lat próbowano wypracować jakiś kompromis. Stał się 
nim układ zawarty między dwoma królami czeskimi, Maciejem i Władysławem, 
w Ołomuńcu w lipcu 1479 roku4. W tym samym roku, jak głosi inskrypcja nad 
portalem w ścianie wschodniej (leta panye mlxxxiiij zmalovana tato syen), po-
wstała okazała dekoracja malarska w reprezentacyjnej sali píseckiego zamku, 
w owym czasie – jak wynika z cytowanego napisu – określanej jako sień. 

2   O Rožmitálach zob. Simona Kotlárová, Páni z Rožmitála (České Budějovice: Veduta, 2008).
3   Z bogatej literatury warto w tym miescu przywołać: Josef Macek, Jagellonský vĕk v českých 

zemích, 1 (Praha: Academia, 2001), 180–225, 263–291; Petr Čornej, Milena Bartlová, Velké 
dějiny zemí Koruny České, t. 6, 1437–1526 (Praha–Litomyšl: Paseka, 2007), 152–270; Bogusław 
Czechowicz, Idea i państwo. Korona Królestwa Czech w latach 1457–1547, t. 2, Sic noster rex Jiřík 
czy occupator regni Bohemiae? Rządy w Koronie Jerzego z Podiebradów (Wrocław: Quaestio, 
2017), 180–196; tenże, Idea, t. 3, Mathias Primus Dei gratia rex Bohemiae. Rehabilitacja 
nieuznawanego króla (Wrocław: Quaestio, 2017), 9–108.

4 Bogusław Czechowicz, „Traktat ołomuniecki z 1479 roku”, Śląski Kwartalnik Historyczny 
Sobótka 70 (2015), 4: 17–32, niemal to samo w: tenże, Idea, 3, 96–108.
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Rycina 1. Rekonstrukcja wyglądu bryły zamku w Písku. Wg: Tomáš Durdík,  
Královský hrad v Písku (Písek: Prácheňské muzeum, 1993)

Rycina 2. Sala zamku w Písku z malowidłami z 1479 roku w widoku ku południowi  
(fot. Bogusław Czechowicz)
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Malowidła – obecnie w znacznej mierze to rekonstrukcja sprzed ponad 
100 lat, ale, jak będę starał się dowieść, nader wierna – pokrywają wszystkie 
cztery ściany trójprzęsłowej sali nakrytej sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Po-
mieszczenie to dzięki trzem dużym oknom otwiera się ku zachodowi, między 
nimi zaś znajdują się wykonane grubą kreską, głównie konturem, naturalnej 
lub nawet nieco ponadnaturalnej wielkości wyobrażenia monarchów w zbrojach 
i dość swobodnych pozach. Patrząc od lewej mamy tu – jak wskazują napisy 
umieszczone na banderolach – Władysława Habsburga zwanego Pogrobowcem 
(†1457: ladyslaw kral czesky), Kazimierza Jagiellończyka (†1492: kazymyr kral 
polsky), Jerzego (†1471: gyrzy kral cz[esky]), postać, której poświęcę więcej miej-
sca w dalszej części tego tekstu oraz Karola VII (†1461: karel [kral] ffranczk[y]). 

 Rycina 3.  Rycina 4.   
 Wyobrażenie króla Czech Jerzego Wyobrażenie króla Polski Kazimierza III
 w sali píseckiego zamku w sali píseckiego zamku
 (fot. Bogusław Czechowicz) (fot. Bogusław Czechowicz)
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 Rycina 5. Rycina 6.  
 Wyobrażenie króla Czech Jerzego Wyobrażenie króla Francji Karola VII
 w sali píseckiego zamku w sali píseckiego zamku 
 (fot. Bogusław Czechowicz) (fot. Bogusław Czechowicz)

Owa przedostatnia postać, najbardziej ze wszystkich uszkodzona, ma 
na głowie koronę oraz dzierży tarczę z gryfem, a towarzyszy jej tylko w części 
zachowany napis w banderoli: uslaw […]h[…]).

Rycina 7. 
Wyobrażenie księcia szczecińskiego Bogusława X  

w sali píseckiego zamku (fot. Bogusław Czechowicz)
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Piszący o malowidłach przed ponad wiekiem August Sedláček, zapewne 
sugerując się godłem herbowym, wyraził przypuszczenie (w nawiasie i z pytaj-
nikiem), że może to być wizerunek – jak napisał – knížete pomořského5. Nie 
mylił się, choć dziwne, że nie przyjrzał się genealogii Gryfitów, wówczas bez 
trudu dopasowałby do napisu imię Bogusława X, który w 1479 roku już od kilku 
lat zasiadał na książęcym stolcu w Szczecinie. Istotną komplikacją na drodze do 
uznania księcia za władcę Pomorza było to, że na głowie postaci widnieje korona 
królewska, po którą Bogusław X nigdy nie sięgnął. Tę nieścisłość można tłuma-
czyć niestarannością malarza, być może przekonanego, że maluje galerię królów. 
Problemem jest także trudność w jednoznacznym ustaleniu przyczyny pojawie-
nia się w zamku nad Otawą wyobrażenia władcy z odległego w stosunku do 
Czech Pomorza. Pierwsza nasuwająca się odpowiedź winna się wiązać z faktem, 
że Bogusław X poślubił siostrę Władysława Jagiellończyka. Związek ten został 
zawarty jednak dopiero w 1491 roku i trudno sądzić, że w czasie powstania písec-
kich malowideł był planowany, bowiem w 1479 roku Gryfita był ledwie od dwóch 
lat żonaty z Małgorzatą Hohenzollern6. Mogłoby to stanowić przesłankę na rzecz 
przesunięcia daty powstania malowideł w Písku (po roku 1491), ale podważenie 
roku 1479 na cytowanej inskrypcji nie znajduje mocnych podstaw. Na pozosta-
łych ścianach widnieją między innymi liczne tarcze z godłami herbowymi elity 
czeskiej szlachty, przeważnie magnaterii, niektórych wskazano z imienia, jak 
na przykład zmarłego przed 1491 rokiem Mikuláša z Duby (†około 1478), Ješka 
Svojanovskiego z Boskovic (†1488), poza tym wspomniani są panowie ze Stražy, 
który to ród w linii męskiej wymarł jeszcze wcześniej, bo w 1474 roku7.

5  Sedláček, Hrady, 180, 182.
6  Martin Wehrmann, Genealogie des pommerschen Herzogshauses (Stettin: Saunier, 1937 

= Veröffentlichungen der landesgeschichtlichen Forschungsstelle für Pommern, 1), 105–107; 
Zygmunt Boras, Bogusław i Anna. W pięćsetną rocznicę ślubu księcia Pomorza Zachodniego 
Bogusława X i Anny Jagiellonki, 2 luty 1491 w Szczecinie (Szczecin: Polskie Pismo i Książka, 1991); 
Edward Rymar, Rodowód książąt pomorskich (Szczecin: Książnica Pomorska im. Stanisława 
Staszica, 2005, 105–109, 383–389.

7  Czechowicz, Idea, t. 4, Król i stany, 2, Książęta i szlachta, 2, Magnaci (Wrocław: Quaestio, 
2020) (w druku).
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Rycina 8. Fragment dekoracji malarskiej sali zamku w Písku z herbami czeskiej szlachty  
(fot. Bogusław Czechowicz)

Pamiętajmy jednak, że malowidła ukazują także trzech nieżyjących już 
wówczas władców, a mianowicie Pogrobowca, Podiebrada i Karola VII fran-
cuskiego. Nie mając więc mocnych podstaw do datowania malowideł na czas 
późniejszy niż rok 1479, spróbujmy podjąć kwestię sensu ideowego tej dekoracji, 
biorąc pod uwagę ówczesne realia polityczne. Tu, jak już nadmieniono, na plan 
pierwszy wysuwa się traktat ołomuniecki.

Wcześniej jednak przyjrzyjmy się wszystkim malowidłom. Jak wspomnia-
no, są one w znacznej mierze wynikiem rekonstrukcji, która – jak głosi napis 
dodany z tej okazji na ścianie południowej – przebiegała pod okiem wspomnia-
nego Augusta Sedláčka, wybitnego czeskiego kastelologa i bodaj najlepszego 
w dziejach znawcę czeskiej szlachty, a także rodowej heraldyki. W dotyczącym 
Písku tomie swego monumentalnego dzieła o czeskich zamkach, korygował on 
zresztą w tekście reprodukowane przez siebie starsze, ale niestaranne odrysy ma-
lowideł. O tym, że konserwacja, a właściwie niemal rekonstrukcja została pod 
okiem Sedláčka przeprowadzona bardzo pieczołowicie, najlepiej świadczy imię 
naszego księcia na malowidle, imię aż do publikacji tego artykułu nieodczytane 
i niezidentyfikowane. Pozostawiono kilka liter w pierwotnej postaci, niczego nie 
dorabiając, nie snując „konserwatorskich domysłów”, po prostu – zachowując 
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wierność postaci napisu, którego sens był wówczas niejasny. Ta uwaga z zakresu 
krytyki źródła, jakim są píseckie malowidła, jest istotna dla dalszego ich omó-
wienia i wyjaśnienia8.

Obok wspomnianych wizerunków władców na ścianie zachodniej, na jej 
lewym (południowym) krańcu widnieją jeszcze 4 tarcze herbowe i puste miejsce 
nad nimi, ale wątpliwe, by znajdował się tu jeszcze jeden wizerunek monarchy. 
Pozostałe umieszczono bowiem na swego rodzaju iluzjonistycznych postumen-
tach, którego w tym miejscu brak. Tarcze z godłami odnoszą się do czeskich 
rodów magnackich i są niejako zapowiedzią kilkudziesięciu kolejnych, wymalo-
wanych na tym samym poziomie na ścianie południowej i wschodniej. Jak wyli-
czył i opisał August Sedláček, łącznie jest ich tu 32 i tworzą swego rodzaju fryz, 
pod którym namalowano draperię pokrywającą ściany. Nad nimi widnieje pięć 
okazałych scen zasadniczo o tematyce sakralnej i rodzajowej – scena na ścianie 
południowej jest najbardziej zniszczona, w jej centralnym miejscu umieszczono 
wizerunek rycerza.

Nie bez powodu i zgodnie przypuszczano, że był to król Władysław Jagiel-
lończyk. O takiej identyfikacji przesądzały tarcze wokół, z czytelnymi niegdyś 
godłami Czech, Moraw, Śląska oraz Dolnych i Górnych Łużyc. Był tu też rodowy 
herb króla – polski orzeł, nadto herb księcia Hynka Minsterberskiego, najmłod-
szego syna króla Jerzego z Podiebradów, co może wprawiać w konsternację, al-
bowiem Hynek, podobnie jak Wiktoryn, byli w tym czasie (1479) w obozie Ma-
cieja Korwina, podczas gdy stronę Władysława trzymał średni z braci – Henryk 
Starszy. Napis Hynek knneze nysst’nbergk a hrabye kladcsky, odczytany przez 
Sedláčka9 wskazuje wprawdzie na Hynka, ale zważywszy na to, że wszyscy trzej 
aktywni politycznie synowie Jerzego mieli takie same tytułu książąt ziębickich 
(minsterberskich) i hrabiów kłodzkich oraz taki sam herb, a Henryk Starszy i Hy-
nek, czyli Henryk Młodszy nosili te same imiona, nie można wykluczyć pomył-
ki – malarza albo odczytującego napis10.

8 O píseckich malowidlach pisali autorzy prac cytowanych w przyp. 1 oraz Josef Krása, 
„Nástěnná malba”, w: Pozdně gotické umění v Čechách (1471–1526) (Praha: Odeon, 1978), 282; 
Jan Adámek, „Bitevní výjev v gotickém sále píseckého hradu”, w: tegoż, Prácheňské muzeum 
v Písku. Zpráva o činnosti 1996, 39–42; Kotlárová, Páni, 115; Jiří Kuthan, Královské dílo za Jiřího 
z Poděbrad z dynastie Jagellonců, 1, Král a šlechta (Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2010), 
296–297; Robert Šimůnek, Reprezentace české středověke šlechty (Praha: Argo, 2013), 193–194.

9  Sedláček, Hrady, 187.
10  O Podiebradach zob. Ondřej Felcman, Radek Fukala, red., Poděbradové. Rod 

českomoravských pánů, kladských hrabat a slezských knížat (Praha: Lidové nowiny, 2008).



31Bogusław X w Czechach…

Na ścianie wschodniej widnieją trzy sceny – pierwsza od prawej (południo-
wej) strony ukazuje pokłon trzech króli, co w jakimś stopniu koresponduje z wy-
obrażeniami władców na ścianie zachodniej. Kolejna, środkowa scena na ścianie 
wschodniej, w górnej strefie ukazuje Ukrzyżowanie, ujęte dwoma herbami rodów 
z Jenštejna i z Duby, a jedyny związek między nimi, jak wskazał August Sedláček, 
to małżeństwo Jana z Jenštejna i Anežki z Duby, wzmiankowanej w 1454 roku 
jako wdowa. Potomkiem tego związku był syn Jan, ale o jego roli w ósmej deka-
dzie XV wieku mało wiadomo11. Obok Marii i św. Jana Ewangelisty (A. Sedláček 
błędnie interpretował tę drugą postać jako św. Marię Magdalenę) pod krzyżem 
stoją jeszcze patroni Królestwa Czeskiego – św. Wacław i św. Wojciech z herbami. 
Trzecia scena ukazuje turniej, a właściwie dwa turniejowe epizody rozgrywające 
się na tle miasta, które jednoznacznie było przez wszystkich badaczy identyfiko-
wane z Pískiem, a to głównie z racji ukazania mostu – miasto nad Otawą od XIII 
wieku szczyci się swoją kamienną, romańską przeprawą przez rzekę. Dwie pary 
konnych mają osobliwe zwieńczenia hełmów – są to pojedyncze litery, najpew-
niej monogramy imion lub predykatów pozwalających na identyfikację postaci, 
dotąd wszakże nierozpoznanych. Nad walczącymi August Sedláček widział dwie 
banderole z napisami Jones V oraz cerep sf + cristanus, czyli dotyczy najpraw-
dopodobniej jakiegoś Anglika Jana (Jonesa) i Krystiana. Niewykluczone, że są to 
konkretne postacie i konkretne wydarzenia, których uczestnikiem mógł być pan 
zastawny zamku, Jaroslav Lev z Rožmitálu, w czasie powstania malowideł. Był 
to przedni dyplomata króla Jerzego, między innymi uczestnik trwającego dwa 
lata poselstwa do Francji, jak też pielgrzymki do Ziemi Świętej12. Na ścianie pół-
nocnej widnieje scena bitwy toczonej pod miastem, nad którym ukazano kró-
la Dawida z harfą oraz drugą postać, zachowaną tylko częściowo, z banderolą 
i fragmentem słowa motem. Jak dotąd nie udało się jej zidentyfikować.

Píseckie malowidła powstały w czasie, gdy pozycja polityczna Władysła-
wa Jagiellończyka uległa poprawie. Przez pierwsze lata czeskich rządów był on 
niemal izolowany na europejskiej scenie, początkowo wśród europejskich mo-
narchów za króla uznawał go tylko jego ojciec Kazimierz. Nadto młody Jagiellon 
jako czeski władca był biedny jak przysłowiowa kościelna mysz – nieuznawa-
ny w krajach koronnych (Morawy, Śląsk, oboje Łużyce), a nawet na znacznych 

11  Sedláček, Hrady, 185. Z rodu tego, w XV w. podupadłego, pochodził trzeci arcybiskup praski 
Jan z Jenštejna (†1400).

12   Johann Andreas Schmeller, red., Des böhmischen Herrn Leo‘s von Rožmital Ritter-, Hof- 
und Pilger-Reise durch die Abendlande 1465–1467 (Stuttgart: Literarischen Verein, 1844).
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obszarach Czech południowych i zachodnich, wiernych Maciejowi. Jednakże za 
pomoc wojskową udzieloną w 1477 roku swemu suwerenowi, cesarzowi rzym-
skiemu Fryderykowi III (krewny jego matki Elżbiety Rakuszanki), zaskarbił so-
bie wdzięczność i zyskał akceptację imperatora. Paradoksalnie, kolejnym wład-
cą, który go uznał, był jego największy dotąd wróg – Maciej Korwin. Traktat 
ołomuniecki z 1479 roku sankcjonował dwóch czeskich królów w Koronie Cze-
skiej z podziałem władzy na Czechy wierne Władysławowi oraz Morawy, Śląsk 
i Łużyce poddane Maciejowi oraz z szeregiem innych ustanowień. Dopiero teraz 
Władysław mógł odetchnąć.

Píseckie malowidła pokazują Jagiellona jako następcę Pogrobowca (który 
był jego wujem) i Jerzego na tronie świętego Wacława, jako syna Kazimierza i… 
I dalej zaczyna się problem. Karol VII francuski w 1479 roku od 18 lat już nie żył, 
a wyjaśnienie jego obecności w tej galerii zaproponowane niejako mimochodem 
przez A. Sedláčka – Walezjusz miał być teściem Pogrobowca – jest jedynym sen-
sownym13. Dodajmy, że nie tylko zmarły w 1457 roku młody Habsburg dążył do 
zbliżenia z francuskim środowiskiem politycznym, na sojuszu z Paryżem opie-
rała się potem polityka jego następcy, a Władysławowego poprzednika, Jerzego. 
Koniec końców Władysław Jagiellończyk poślubił Annę de Foix, daleką krewną 
Walezjuszy, ale stało się to znacznie później, w 1479 roku przyszłej czeskiej i wę-
gierskiej królowej nie było jeszcze na świecie14.

Co robi w tym zestawie „król” Bogusław X, pomorski czy raczej – wedle 
stosowanej na monetach, a zatem skróconej tytulatury – szczeciński książę w ko-
ronie? W grę wchodzić może na pewno jego powiązanie z krakowskim dworem 
królewskim i fakt, że wychowywał się razem z Władysławem pod okiem Jana 
Długosza. Polski król pasował w 1476 roku Gryfitę na rycerza. Na obecnym eta-
pie badań poza to stwierdzenie wyjść nie sposób, choć nasuwa się kilka postula-
tów badawczych. Po pierwsze, wskazane byłoby bliższe zbadanie roli Bogusława 
X w polityce praskiego króla czeskiego Władysława. Skonfliktowany z elekto-
rem brandenburskim Albrechtem Achillesem Hohenzollernem, któremu Bogu-
sław X odmawiał złożenia należnego hołdu lennego, książę ustawiał się w opozy-
cji do dotychczasowego sojusznika opcji podiebradzkiej (czyli tej, która wyniosła 

13  Sedláček, Hrady, 183.
14  Josef Macek, Tři ženy krále Vladislava (Praha: Mladá fronta, 1991); Janusz Smołucha, 

„Powikłane losy żon króla Czech i Węgier Władysława II Jagiellończyka”, w: Wojciech Iwańczak, 
Agnieszka Januszek-Sieradzka, Janusz Smołucha, red., Świat kobiet w Czechach i w Polsce 
w średniowieczu i w epoce nowożytnej (Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum 
w Krakowie 2018), 39–61.
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w 1471 roku Jagiellona na tron czeski), zarazem w roli przeciwnika Macieja 
Korwina15. Trwała w tym czasie pierwsza wojna o sukcesję głogowską, w któ-
rej stroną przeciwną wobec Brandenburczyków był wówczas wierny Maciejowi 
książę Jan żagański zwany Szalonym. Władysław Jagiellończyk formalnie był od 
1476 roku mężem per procura wdowy – wciąż nieletniej! – po ostatnim Piaście 
głogowskim Henryku XI (†1476), Barbary, córki Albrechta Achillesa. Północ-
ne inklinacje polityki młodego króla czeskiego były wówczas nader zauważalne 
i w tym kontekście należy chyba widzieć obecność na píseckich malowidłach 
Bogusława X, przyszłego szwagra16.

Kwestie te wykraczają jednak poza kompetencje piszącego te słowa, które-
mu pozostaje na koniec zwrócenie uwagi na artystyczną wartość źródła wizual-
nego. Wyzwala ono, a w każdym razie może wyzwolić, refleksję z zakresu badań 
tradycyjnie zastrzeżonych dla historii – nie po raz pierwszy i zapewne nie ostatni. 
W ramach tych badań i zgłoszonych wyżej wątpliwości co do tego, czy istotnie 
postać przywołana na píseckim zamku za pomocą herbu i napisu to Hynek, a nie 
raczej Henryk Starszy z Podiebradów, należy jeszcze dodać, że to właśnie ten syn 
króla Jerzego (Henryk) miał od 1467 roku za żonę inną córkę Albrechta Achillesa, 
Urszulę, siostrę wspomnianej Barbary. Malowidło na południowej ścianie obok 
czeskiego króla i herbów określających jego władzę – nawiasem mówiąc – nie-
zgodnie z treścią traktatu ołomunieckiego, nikogo tak nie wyróżnia, jak właśnie 
Podiebrada. Może więc jednak mamy tu raczej Henryka Starszego, a nie Henryka 
Młodszego. To mediacja tego pierwszego zakończyła w 1482 roku piastowsko- 

-brandenburski konflikt o Księstwo Głogowskie. W tym czasie, między innymi 

15  Adolph Friedrich Riedel, wyd. Codex diplomaticus Brandenburgensis. Sammlung der 
Urkunden, Chroniken und sonstigen Quellenschriften für die Geschichte der Mark Brandenburg 
und ihrer Regenten, 2, 5 (Berlin: F. H. Moritz, 1848), 258–308; Fr. Thiede, Chronik der Stadt 
Stettin (Stettin: Verlag von Ferdinand Müller, 1849), 348–355; Martin Wehrmann, Geschichte von 
Pommern, 1 (Gotha: Friedrich Andreas Perthes, 1919), 227–229; Karl-Otto Konow, Bogislaw-
Studien. Beiträge zur Geschichte Herzog Bogislaws X. von Pommern um die Wende vom 15. zum 
16. Jahrhundert, Siegen, 2003; Bogdan Wachowiak, „Szczecin w okresie przewagi państwa 
feudalnego 1478–1713”, w: Gerard Labuda, red., Dzieje Szczecina, t. 2, Wiek X – 1805 (Warszawa–
Poznań: PWN, 1985), 774–776.

16 Hieronim Szczegóła, „Głogowska wojna sukcesyjna”, w: Bogusław Czechowicz, Małgorzata 
Konopnicka, red., Glogovia Maior. Wielki Głogów między blaskiem dziejów i cieniem ruin 
(Głogów–Zielona Góra: Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogrskiego, 2010), 99–109; Mario 
Müller, „Der Glogauer Erbfolgestreit (1476–1482) zwischen den Markgrafen von Brandenburg, 
Herzog Johann II. von Sagan und Matthias Corvinus, König von Ungarn und Böhmen”, Slezský 
sborník 108 (2010): 22–59.
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dzięki zaangażowaniu książąt saskich, wygasał też konflikt Albrechta Achillesa 
z Bogusławem X.

Wygląda na to, że Władysław, uporządkowawszy traktatem w Ołomuńcu 
swoje relacje z Maciejem, budował teraz swoje zaplecze polityczne w Europie 
Środkowej, powoli wychodząc z izolacji. Na ostateczne uznanie kurii rzymskiej 
musiał jeszcze kilka lat poczekać, ale on sam też miał, a w każdym razie mógł 
mieć pewne prawa do Brandenburgii. Do 1415 roku była ona lennem Korony 
Królestwa Czech17. Formalne zrzeczenie się praw królów czeskich do margrab-
stwa nigdy (przynajmniej do czasów Władysława Jagiellończyka) nie nastąpiło, 
nie jest zatem wykluczone, że praski władca miał coś do powiedzenia u schyłku 
lat siedemdziesiątych XV wieku w sprawie stosunku lennego księcia pomorskie-
go do margrabiego, czyli niegdysiejszego lennika swoich przodków na czeskim 
tronie. O tym, że polityczna zależność Marchii Brandenburskiej od Korony Kró-
lestwa Czech w dobie Władysława Jagiellończyka nie była wyłącznie zamknię-
tym rozdziałem historii, wymownie świadczy zawartość archiwum koronnego 
uporządkowanego u progu XVI wieku przez Matouša z Chlumčan. W jego szó-
stej szafie oznaczonej literą F znajdowały się listové na Bramburskú zemi, czyli 
dokumenty dotyczące Brandenburgii18. Polityczno-prawne problemy młodego 
Bogusława X mogły mieć zatem swoje implikacje w Pradze i chyba ich malarski 
refleks do dziś oglądać można w południowoczeskim Písku.

Kolejne lata pokazały, że czesko-pomorskie asocjacje miały i inne oblicza – 
w 1485 roku biskupem w Kamieniu Pomorskim został dotychczasowy prepozyt 
kapituły w Litomierzycach, Benedykt, ze starego czeskiego rodu magnackiego 
panów z Valdštejna, duchowny z czasem silnie związany z księciem Bogusławem 
X19. Zatem istnieją przesłanki do irracjonalnego z punktu widzenia geografii 

17 Lenka Bobková, „Markrabství braniborské v ruoku Lucemburků”, w: Lenka Bobková, Jana 
Konvičná, Ludĕk Březina, Jana Wojtucka, red., Korunní zemĕ v dĕjinách českého státu, 2: Společnĕ 
a rozdílné. Česká koruna v životĕ a vĕdomi jejích obyvatel ve 14.–16. století. Sborník příspěvků 
přednesených na kolokviu pořádaném ve dnech 12. a 13. května 2004 v Clam–Gallasově paláci 
v Praze (Praha–Ústí nad Labem: Albis International 2005), 159–190.

18 Archiv Koruny české, 1, Rudolf Koss – Otakar Bauer, Dějiny archivu, v Praze: Nákladem 
Českého zemského výboru 1939, 134–137; Jana Nešněrová, Das Urkundeninventar des 
Kronarchivs als Ständeprogramm für die Aufrecherhaltung der Integrität der Böhmischen Krone 
an der Schwelle zur Frühen Neuzeit, w: Lenka Bobková, Mlada Holá, red., Die Kronländer 
in der Geschichte des böhmischen Staates, 5, Geschichte – Erinnerung – Selbstidentifikation. 
Die schriftliche Kultur in den Ländern der Böhmischen Krone im 14.–18. Jahrhundert (Praga: 
Casablanca 2011), 168–188.
19 Antonín Roubic, „Benedikt z Valdštejna, olomoucký probošt a biskup v Pomořanech – 

Benedictus Episcopus Caunicensis in Marchia”, Vlastivědný věstník moravský 44 (1992): 45–57 
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stwierdzenia, że odległość dzieląca w XV wieku Szczecin od Pragi była krótsza 
niż w dobie autostrad. Historia rządzi się jednak innymi prawami niż geografia.
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AbstrAkt

Celem artykułu jest identyfikacja nierozpoznanej dotąd postaci, którą umieszczono 
na ścianie reprezentacyjnej sali królewskiego zamku w Písku (południowe Czechy), 
w galerii piętnastowiecznych władców europejskich. Dekoracja ta powstała w 1479 roku, 
gruntownej konserwacji została poddana na początku XX wieku, jednak bez ingerencji 
w treść malowidła. Jego treścią jest bowiem ukazanie króla Czech Władysława II Jagiel-
lończyka (wizerunek władcy na ścianie wschodniej zachował się szczątkowo) w kontek-
ście sublokalnym (weduta Písku), społeczeństwa stanowego Królestwa Czeskiego (herby 
czeskiej szlachty, przeważnie magnaterii) oraz w przestrzeni politycznej Europy. Temu 
ostatniemu celowi służyły wizerunku władców czeskich – dwóch poprzedników Wła-
dysława na tronie św. Wacława (Władysław Posthumus z Habsburgów i Jerzy z Podie-
bradów), nadto jego ojca Kazimierza Jagiellończyka, władcy Polski i Litwy oraz króla 
Francji Karola VII – wszyscy oni są opisani na banderolach. Imię przedostatniej postaci 
znajdującej się na malowidle, jak i sam jego wizerunek, zachowane są częściowo – jest to 
władca w koronie, z gryfem na tarczy i fragmentem imienia „uslaw”. Niewątpliwie, cho-
dzi o księcia szczecińskiego Bogusława X Gryfitę, choć nie był to koronowany dynasta.

W artykule nie wyjaśniono przyczyn pojawienia się tego wizerunku. Naszkicowano je-
dynie kontekst polityczny, który może tłumaczyć tę sytuację. W 1479 roku Władysław 
II zawarł w Ołomuńcu układ z drugim królem czeskim, zarazem władcą węgierskim 
Maciejem Korwinem, w sprawie dwuwładzy w Koronie Czeskiej. Praski król czeski 
z dynastii jagiellońskiej powoli wychodził z międzynarodowej izolacji politycznej (choć 
w 1479 r. nadal nie był uznawany przez papiestwo) i budował swoje zaplecze politycz-
ne w Europie. Elementem tej polityki, w tym silnego orientowania się na północ, był 
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ślub króla per procura z Barbarą Hohenzollern, córką margrabiego Albrechta Achillesa, 
któremu Bogusław X odmawiał wówczas złożenia hołdu lennego. Szczeciński książę 
mógł szukać oparcia u Jagiellonów, na krakowskim dworze, gdzie się wychował. Kwe-
stia stosunku lennego Pomorza wobec Brandenburgii musiała prawdopodobnie wynikać 
z dawnej zależności lennej, de facto obowiązującej do 1415 roku, de iure – wciąż chyba 
aktualnej, skoro w czeskim archiwum koronnym z pieczołowitością przechowywano 
w czasach Władysława II dokumenty świadczące o dawnych zobowiązaniach lennych 
Hohenzollernów wobec Pragi.

Píseckie malowidła powstały na zamku królewskim, ale pozostającym wówczas w zasta-
wie czeskiego magnata Lva z Rožmitala (Rosmital), brata królowej czeskiej Joanny (żony 
poprzednika Władysława II, Jerzego) i przedniego dyplomaty, m.in. uczestnika misji do 
Francji, pielgrzyma do Ziemi Świętej, człowieka doskonale zorientowanego w niuansach 
ówczesnej polityki. Dekoracja ta skłania do głębszego przeanalizowania brandenbursko

-pomorskiego kierunku ówczesnej praskiej polityki, jak też czeskich asocjacji poczynań 
księcia Bogusława X, którego, jak się okazuje z czeskim środowiskiem wiązała nie tylko 
osoba biskupa kamieńskiego Benedykta z Valdštejna (Waldstein), który zresztą przybył 
na Pomorze już po powstaniu omawianego malowidła.

bogislAw X in bohemiA: An unknown imAge of the szczecin prince  
in the cAstle of písek, 1479

AbstrAct

The purpose of this article is to identify an unrecognized so far figure in the gallery of 
the 15th-century European rulers painted on the wall of the representative hall of the 
royal castle in Písek, South Bohemia. This painting underwent a complete conservation 
treatment in early 19th century, but without intervention into its contents. It represents 
the King of Bohemia, Vladislaus II Jagiellon (his image on the eastern wall is preserved 
in rudiments) in a sub-local context (a cityscape of Písek), that of the estate society of the 
Bohemian Kingdom (coats of arms of Bohemian nobility, for the most part aristocracy), 
and in the Europe’s politic space. This latter purpose serve the images of the Bohemian 
rulers – two predecessors of Vladislaus II on St. Wenceslaus throne (Ladislaus the 
Posthumous von Habsburg and George of Poděbrady), his father Casimir Jagiellon, the 
ruler of Poland and Lithuania, and the King of France Charles VII – all of them are signed 
on the ribbon labels. The name of the last of them, as well as his image, are preserved 
partially – it is a ruler wearing a crown, with a griffin on the shield, and a fragment of 
the name “uslaw”. Undoubtedly, despite the crown on his head, it is the Szczecin Prince 
Bogislaw X Griffin.
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The article doesn’t explain the reasons why this image appeared there. It only outlines 
the political context which can account for this situation. In 1479 in Olomouc Vladislaus 
II concluded a treaty with Matthias Corvinus concerning a divided sovereignty in the 
Bohemian Crown. The Bohemian King from the Jagiellonian dynasty in Prague was 
gradually coming out of the international political isolation (although in 1479 he wasn’t 
still recognized by the Pope) and was building his political powerbase in Europe. One 
element of his politics, including the definite orientation towards the North, was his mar-
riage per procura with Barbara Hohenzollern, daughter of margrave Albrecht Achilles, 
to whom Bogislaw X denied to pay feudal homage. The Szczecin Prince could search 
support from the Jagiellons, on whose court in Cracow he was raised. The question of 
the feudal relation of Pomerania to Brandenburg probably had to be confronted with the 
problem of the earlier feudal dependence of the feudal rule of the Hohenzollerns from 
the Bohemian Crown, de facto effective until 1415, de jure rather still in force as the Bo-
hemian Crown Archive carefully kept documents which specified the obligations of the 
Hohenzollerns towards Prague.
The Písek painting came into existence in the royal castle which, however, was at the 
time a collateral of the Bohemian aristocrat Lev of Rožmitál (Rosmital), brother of the 
Bohemian queen Joanna (wife of the Vladislaus II’s predecessor, George), who was an 
outstanding diplomat, member of a mission to France, pilgrim to the Holy Land, perfectly 
knowledgeable of the nuances of politics of that time. The painting demands deeper ana-
lysis in the light of the Prague politics oriented towards Brandenburg-Pomerania, as well 
as the Bohemian associations of the actions undertaken by prince Bogislav X, who was 
connected, as it turns out, to the Bohemian milieu not only by the bishop of Kamieniec 
Pomorski, Benedykt of Waldstein, who floruit after the painting was made.
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Wymysłów Francuski współcześnie znajduje się w gminie Dobroń (powiat pabia-
nicki, województwo łódzkie) – w średniowieczu i czasach nowożytnych stanowił 
część Wymysłowa Folwark, który należał do dóbr pabianickich (nadanych w XI 
wieku przez księcia Władysława Hermana i księżnę Judytę Krakowskiej Kapitu-
le Katedralnej) – formalnie do 1795 roku1.

Według opisu sporządzonego w 1782 roku przez kanonika katedralnego To-
masza Michałowskiego, w skład części folwarcznej Wymysłowa wchodziły dwór 

1  Jan Fijałek, Pabianice i włość pabianicka w drugiej połowie XVII i XVIII wieku (Łódź: Uni-
wersytet Łódzki, 1952), 14–25; Stanisław Zajączkowski, „Opole chropskie. Przyczynek do ge-
nezy dawnych dóbr pabianickich kapituły krakowskiej”, Rocznik Łódzki 5 (1961): 131–135, 138; 
Stanisław Zajączkowski, „Lokacje wsi na prawie niemieckim w dobrach pabianickich kapituły 
krakowskiej”, Pabianiciana 3 (1995): 27–30; Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej (dalej: 
AKKK), Libri privilegiorum 5/5 (dalej: LP5/5), 88–89.
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znajdujący się w złym stanie, obiekty gospodarcze: stodoły, chlew, obora, spi-
chlerz, piekarnia, a także ogród i studnia2.

23 stycznia 1793 roku Rosja i Prusy podpisały konwencję rozbiorową, 
w związku z tym po wkroczeniu wojsk pruskich na uzgodnione w podziale zie-
mie Rzeczypospolitej, zmieniła się sytuacja dóbr pabianickich, w tym i Wymy-
słowa Folwark. Jeszcze przed zatwierdzeniem traktatu rozbiorowego z Prusami, 
podczas sejmu grodzieńskiego – co mimo stawianego oporu nastąpiło w trakcie 
niemej sesji sejmowej 23 września 1793 roku – wraz z pozostałą częścią teryto-
rium państwa polskiego zajętego przez państwo pruskie, stały się one jego częścią.

Z ziem polskich przejętych przez Prusy w II rozbiorze Polski zaczęto two-
rzyć i organizować prowincję Prusy Południowe. Terytorialno-administracyjne 
założenia nowej prowincji zostały ogłoszone przez króla pruskiego Fryderyka 
Wilhelma II w patencie królewskim z 25 marca 1793 roku – w kolejnym patencie 
(7.04.1793) utworzono kamery wojenno-ekonomiczne jako organa wykonawcze, 
w zakresie uprawnień których znalazło się administrowanie dobrami ziemskimi. 
Pod względem terytorialnym Prusy Południowe zostały podzielone na departa-
ment piotrowski i poznański.

Realizację planów organizacyjnych, wraz z niektórymi kompetencjami, po-
wierzono Ottonowi Karlowi Fridrichowi von Vossowi, przy pomocy śląskiego 
ministra Karla Georga von Hoyma i von Schröttera3. Część kwestii dotyczących 
Prus Południowych pozostały bezpośrednio podporządkowane Generalnemu 
Dyrektorium4. 

Ziemie zajęte przez Prusy w wyniku II rozbioru to, w różnym wymiarze, 
przede wszystkim średnia i drobna własność szlachecka. Największym posia-
daczem dóbr był Kościół rzymskokatolicki: arcybiskupstwa, biskupstwa i ka-
pituły. W stosunku do tych ostatnich majątków Fryderyk Wilhelm II zdecydo-
wał w kwietniu 1793 roku o pozostawieniu ich jako własności duchowieństwa, 
z obowiązkiem płacenia połowy dochodów do kasy pruskiej, choć początkowo 

2  AKKK, Wymysłów, Inwentarz rewizji różnych dóbr wiejskich Krakowskiej Kapituły Kate-
dralnej V/1847 (dalej: Rev. V/1847), 1–5; Archiwum Państwowe Łódź, Zbiór rękopisów archiwal-
nych 1520–1914, Inwentarz włości pabianickiej 1737, Lustracja dóbr pabianickich kapituły kra-
kowskiej z 1737 roku wraz z suplementum z 1743 roku, 41–43; Robert Adamek, Tadeusz Nowak, 
Zarys dziejów Dobronia i okolicznych miejscowości do 1939 roku (wchodzących w skład obecnej 
gminy Dobroń) (Łask–Dobroń: Zarząd Gminy Dobroń, 2000), 76.

3  Jan Wąsicki, Ziemie polskie pod zaborem pruskim. Prusy Południowe 1793–1806. Studium 
historycznoprawne (Wrocław: Zakład im. Ossolińskich, 1957), 38–41, 111, 118.

4  Tamże, 112–116.
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zamierzał dokonać ich konfiskaty. O zmianie postanowienia zdecydował m.in. 
znaczący wpływ duchowieństwa na mieszkańców oraz chęć pozyskania jego 
przychylności wobec nowej władzy. Wyznaczono inspektorów ekonomicznych, 
przedstawicieli kamer, których zadaniem był nadzór i kontrola nad gospodar-
ką kościelnych majątków. Ustalone zostały także zasady obsadzania stanowisk 
i funkcji kościelnych, przenoszenia duchownych, funkcjonowania klasztorów 
oraz charakter związków z papiestwem5. Wskazane okoliczności, niepewność 
i niejasność wynikająca z niejednoznacznie określonego charakteru dóbr duchow-
nych spowodowały, że na początku października 1793 roku, a więc już w czasie 
zwołanego sejmu w Grodnie, krakowska kapituła podjęła działania w celu uzy-
skania rekompensaty za możliwą utratę dóbr pabianickich. Skierowano prośbę 
do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego „abyś nam wyrównującą stracie 
kompensacje obmyślić, i łaskawie zabezpieczyć raczył”6, władca odpowiedział, 
że „uznaje być rzeczą sprawiedliwą”, aby krakowska kapituła „dostateczną zna-
lazła kompensacyją”. Przekazywał kapitule: „właśnie też teraz układa się projekt 
ogólny, duchowieństwa naszego interesa obejmujący, gdzie i WM Państwa kapi-
tuła nie jest zapomniana”7. Słowa ostatniego króla Rzeczypospolitej, który nie 
miał realnego wpływu na podejmowane decyzje odnosiły się do kwestii zwią-
zanych z duchowieństwem, które zostały ustalone na sejmie w Grodnie. Część 
z nich była tylko formalnym potwierdzeniem istniejących już regulacji. Pozosta-
łe, szczególnie dotyczące arcybiskupstwa gnieźnieńskiego i prymasostwa, były 
przedmiotem sporu między Rosją i Prusami od sierpnia do września 1793 roku, 
kiedy po jego rozstrzygnięciu zostały przyjęte uzgodnienia w tym zakresie. Osta-
teczny traktat sejmowy został podpisany 25 września 1793 roku.

Kolejne zmiany administracyjno-terytorialne nastąpiły po wybuchu insu-
rekcji kościuszkowskiej oraz III rozbiorze Polski8. Dobra pabianickie, jak wszyst-
kie inne należące do Kościoła rzymskokatolickiego, weszły w skład Prus, ule-
gły sekularyzacji i stały się własnością państwową. Kapituła straciła dwa miasta 
i pięćdziesiąt wsi, nie otrzymała żadnego wynagrodzenia, jedynie w 1803 roku 

5  Tamże, 45–46, 78–86.
6  AKKK, Acta actorum capituli ecclesiae cathedralis Cracoviensis 26: 30 IX 1793–20 V 1803 

(dalej: Aa 26), 8–9.
7  AKKK, Aa 26, 31–32.
8  Archiwum Główne Akta Dawnych (dalej: AGAD), Der Zustand der Herrschaft Pabianice, 

deren Einziehung und künftige Verwaltung. 1796–1797, Generalne Dyrektorium Prus Południo-
wych nr 1257, Seria: 1 Uniwersalia.
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rząd pruski wypłacił kanonikowi Szczepanowi Hołowczycowi odszkodowanie 
za majątek ruchomy w Pabianicach. W wyniku III rozbioru przyłączono kolejne 
ziemie, dokonano reorganizacji terytorialno-administracyjnej, w Prusach Połu-
dniowych zmodyfikowano departament poznański, utworzono warszawski oraz 
kaliski.

Nastąpiła także zmiana na stanowiskach urzędniczych. K. von Hoym, 
w licznych listach i depeszach wysyłanych do króla pruskiego, działania O. von 
Vossa oraz urzędników pruskich przedstawiał jako klęski i niepowodzenia. We-
dług K. von Hoyma nie udało im się pozyskać przychylności mieszkańców Prus 
Południowych wobec zmieniających się warunków oraz nowej władzy i systemu 
rządów. Doprowadziło to do odwołania 24 września 1794 roku O. von Vossa 
i powołania na jego miejsce śląskiego ministra, a jednocześnie uznania kilka dni 
później samodzielności i niezależności jego rządów w Prusach Południowych 
od Generalnego Dyrektorium. W kolejnych latach sposób zarządzania prowincją 
oraz nadawanie majątków przez K. von Hoyma spotykały się z coraz większym 
niezadowoleniem i krytyką. W listopadzie 1797 roku tron pruski objął Fryde-
ryk Wilhelm III, który był nieprzychylnie nastawiony do niektórych ministrów. 
Czynniki te doprowadziły do odwołania 22 kwietnia 1798 roku K. von Hoyma 
i przywrócenia z powrotem O. von Vossa, zaś prowincję Prus Południowych pod-
porządkowano Generalnemu Dyrektorium9.

Założeniem polityki wewnętrznej wobec utworzonej w 1793 roku prowincji 
Prusy Południowe była realizacja kilku celów. Należały do nich integracja zaję-
tych ziem polskich z resztą państwa pruskiego oraz ich zagospodarowanie i zasie-
dlenie. Przygotowano plan akcji osadniczej, w ramach której zamierzano sprowa-
dzić ludność pochodzącą z Prus. Przy jego realizacji władze przede wszystkim 
brały pod uwagę konieczność utrzymania dotychczasowego potencjału oraz 
uniknięcia wyludniania prowincji pruskich. W związku z tym podjęto starania, 
aby do Prus Południowych kierować tych, którzy zdecydowali się na migrację do 
Ameryki Północnej. Drugą grupą, którą planowano sprowadzić byli mieszkańcy 
przeludnionych i słabych gospodarczo terenów, jak np. Badenia i Wirtembergia. 
Podstawowym i głównym zamierzeniem politycznym było uzyskanie wzrostu 
dochodów władcy przez wykorzystanie potencjału gospodarczego i ziemskiego 
przyłączonych terytoriów10.

9  Wąsicki, Ziemie polskie, 295–298.
10  Krzysztof Woźniak, Niemieckie osadnictwo wiejskie między Prosną a Pilicą i Wisłą od 

lat 70. XVIII wieku do 1866. Proces i jego interpretacje (Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu 
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Dla realizacji tych planów potrzebna była duża ilość gospodarstw wiejskich, 
których brakowało w Prusach Południowych. Postanowiono więc wydzielić je 
z majątków ziemskich, a następnie sprowadzić osadników. Własność ziemska 
uległa znacznym przekształceniom ze względu na zmianę charakteru, układu 
przestrzennego i prowadzoną akcję kolonizacyjną. Zakładane osady charaktery-
zowały się regularną zabudową, powstawały wsie rzędowo-liniowe z budynkami 
wzdłuż drogi w równych odległościach, czemu sprzyjały równe, co do wielkości, 
podziały gruntów. Taki podział został przeprowadzony w Wymysłowie Folwark 
znajdującym się w dobrach pabianickich11. Północna część Wymysłowa Fol-
wark została wydzielona jako Wymysłów Piaski. W wyniku parcelacji pozosta-
łej części, grunty podzielono na osiem zagród o kształcie regularnej rzędówki 
i przeznaczono na nową osadę Wymysłów, będącą jedną z nowych, które zostały 
utworzone na terenie obejmującym obecną gminę Dobroń. Rozplanowanie prze-
strzenne, sposób zagospodarowania oraz wyodrębnienie i przekształcenie grun-
tów z dawnego folwarku spowodowało, że ziemie te uniknęły typowych dla XIX 
wieku regulacji12.

Przyjęte założenia osadnicze zapoczątkowały wyjątkową kolonię Wymy-
słów, która nie została zasiedlona typowymi pruskimi osadnikami. Król pruski 
w 1796 roku udzielił zgody, aby podzielone grunty zasiedlili francuscy emigranci, 
przedstawiciele szlachty i arystokracji opuszczającej swój kraj z powodu trwają-
cej tam rewolucji13.

Wybór miejsca, jak i pojawienie się określonych osadników francuskich 
w nowej kolonii Wymysłów nie było przypadkowe. Jednym z nich był Stani-
slas Jean de Boufflers – chrześniak króla Stanisława Leszczyńskiego, członek 
Akademii Francuskiej oraz Akademii Berlińskiej, pisarz, którego z Frydery-
kiem Wilhelmem II łączyła osobista znajomość. W czasie rewolucji francuskiej, 
po rozwiązaniu Konstytuanty, obawiając się zmian politycznych propagowanych 
przez jakobinów, razem z Françoise Éléonore Dejean de Manville księżną Sabran 
w 1791 roku opuścili Francję i przybyli na zaproszenie księcia Henryka Pruskiego 
do Rheinsbergu. Informacje o pobycie S.J. de Boufflersa zawiera korespondencja 

Łódzkiego, 2013), 87–88; Otto Heike, 150 Jahre Schwabensiedlungen in Polen 1795–1945 (Lever-
kusen: nakł. autora 1979), 1–10.

11  Tomasz Figlus, Katarzyna Staniek, „Wielokulturowość wsi w wymiarze lokalnym na przy-
kładzie gminy Dobroń”, Space-Society-Economy 20 (2017): 129–130.

12  Tamże, 130, 134–135.
13  Tamże, 128–129; Woźniak, Niemieckie osadnictwo, 77–81.
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dyplomatyczna Antoine-Bernard Caillarda, od 1795 roku ambasadora francu-
skiego w Prusach. W depeszy z początku lipca 1796 roku (15 messidora roku 
IV wg kalendarza republikańskiego) kierowanej do Dyrektoriatu zawiadamiał, iż 
książę Henryk Pruski udzielił S.J. de Boufflersowi azylu14. Książę prowadzący 
typowy dworski styl życia, znany z sympatii frankofilskich, przyjmował emi-
grantów przybywających z rewolucyjnej Francji15. Nie byli to jedyni uciekinierzy 
przed rewolucyjną zawieruchą na terenie Prus.

Kwestia emigrantów z Francji w polityce pruskiej pojawiła się na początku 
1792 roku. W wydanym 4 lutego 1792 roku zarządzeniu, zgodnie z decyzją władz 
pruskich, przybysze z Francji mieli zagwarantowane takie same prawa, jak i inni 
emigranci, pomoc, opiekę oraz ochronę rządu pruskiego. Jednocześnie kierowano 
przybywających Francuzów na terytorium ówczesnych księstw Kleve oraz Ans-
bach-Bayreuth, obowiązywał ich zakaz zbierania się w większych grupach, two-
rzenia oddziałów wojskowych oraz podejmowania działań temu celowi służących. 
Jedną z przyczyn zainteresowania władz pruskich emigrantami była ich aktywna 
działalność w Koblencji, co wywarło wpływ na sytuację międzynarodową. Przy-
czyniło się do zaostrzenia stosunków między Francją a Austrią, szczególnie gdy 
na tron wstąpił Franciszek II i do wybuchu, w kwietniu 1792 roku, wojny. Prusy 
przystąpiły do niej i do koalicji z Austrią16. Klęska działań wojennych przeciwko 
rewolucyjnej Francji w bitwie pod Valmy, spowodowała zaostrzenie postępowa-
nia władz pruskich w stosunku do emigrantów. Obawiano się przede wszystkim 
przenoszenia i rozpowszechniania idei rewolucyjnych, wywoływania nastrojów 
i zamieszek sprzyjających tym tendencjom oraz pozyskiwania sojuszników. Mia-
ło to niewątpliwie związek z postępowaniem części emigrantów oraz pogorsze-
niem się warunków ekonomicznych w związku z blokadą Francji, a także samą 
sytuacją niektórych ziem pruskich, zbyt słabych ekonomiczne, aby móc przyjąć 
i utrzymywać emigrantów. Zaangażowanie Prus w działania wobec rewolucyjnej 

14  Tłumaczenia: A. Łysiak-Łątkowska, konsultacja tłumaczeń do przypisu 14, 16, 19–20 Mag-
dalena Lorkowska-Sawiczewska; Archives Nationales France (dalej: AN), Série AF: archives du 
pouvoir exécutif 1789–1815, III: Directoire exécutif: Relations extérieures (an IV-an VIII), 76: 
Prusse (1792-an VIII): Prusse Correspondance des agents français à Berlin et en Suisse, Corres-
pondance relative notamment aux Français émigrés en Prusse (an IV-an VII) dossier 318: Voyage 
du marquis de Boufflers à Varsovie (15 messidor an IV) (dalej: AF/III/76) (brak paginacji).

15  Ghislain de Diesbach, Histoire de l’émigration 1789–1814. Édition revue, corrigée, aug-
mentée (Paris: Perrin, 1998), 367–368.

16  Thomas Hőpel, French Émigrés in Prussia, w: The French Émigrés in Europe and the 
Struggle against Revolution 1789–1814, red. Kristy Carpenter, Philip Mansel (New York: St. Mar-
tin’s Press, 1999), 101.
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Francji odbywało się przy jednoczesnej aktywności wobec sprawy polskiej i poli-
tyki prowadzonej przez Katarzynę II. Po zawarciu pokoju (5/6 kwietnia 1795 roku 
w Bazylei), który narzucił politykę ostrożności w stosunkach z republikańską 
Francją, pruską politykę wobec emigrantów cechowała rezerwa i dystans. Zawar-
ty pokój oznaczał wycofanie Prus z koalicji antyfrancuskiej, ale przy zachowaniu 
dużej powściągliwości w relacjach z Francją, pozwolił także na polityczne i woj-
skowe zaangażowanie władz pruskich w III rozbiór Polski.

Przybywający do Prus wpisywani byli do rejestrów, co było jednym z nie-
zbędnych warunków uzyskania pozwolenia na pobyt. Znajdowali się pod stałą 
kontrolą i nadzorem policyjnym, zwracano przy tym uwagę i robiono rozróżnie-
nie między emigrantami – niektórzy z nich, z powodu prowadzonej działalno-
ści, uznawani byli za zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi państwa pru-
skiego. Zdarzały się jednak przypadki, o czym także zawiadamiał Dyrektoriat 
A.-B. Caillard, że niektórym udawało się uniknąć koniecznych formalności oraz, 
mimo zastrzeżeń, przedostać się na teren państwa pruskiego17. Niektórzy udawa-
li, że są innej narodowości np. włoskiej czy szwajcarskiej, gdyż przedstawicieli 
tych nacji nie obejmowały wydawane zarządzenia lub próbowali powoływać się 
na swoją własność (nawet fikcyjną) znajdującą się na terenie Rzeszy Niemiec-
kiej jako argument uzasadniający prawo pobytu lub próbowali je uzyskać przez 
małżeństwo. Byli i tacy, którzy akceptując przestrzeganie obowiązujących zasad, 
uzyskiwali prawo pobytu. Był to wynik nie tylko organizacji pruskiej polityki 
emigracyjnej, ale i rozwagi w traktowaniu przybyszów i zwracaniu uwagi na ich 
sytuację, przy jednoczesnym zachowaniu narzuconych wymagań18.

Arystokracja i szlachta również podlegała obowiązującemu prawodawstwu, 
jednak ze względu na swoje pochodzenie, pozycję społeczną oraz kontakty ro-
dzinno-szlacheckie, jej pobyt wyglądał nieco inaczej. Korzystając z licznych 
powiazań, dzięki m.in. listom rekomendacyjnym do przedstawicieli szlachty 
pruskiej, generalicji, wpływowych duchownych i urzędników, zapewniali sobie 
pobyt oraz środki niezbędne do prowadzenia stylu życia, do którego byli przy-
zwyczajeni. Niektórzy z nich nawet, dzięki Fryderykowi Wilhelmowi II, uzyski-
wali własność ziemską, jak właśnie S.J. de Boufflers, czy dobra w innej postaci19.

17  AN, AF/III/76.
18  Hőpel, French Émigrés, 102–105.
19  Tamże, 103–104.
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Emigranci z Francji na terenie Prus znajdowali się także pod obserwa-
cją dyplomatów oraz agentów rewolucyjnej Francji, czego dowodzą depe-
sze A.-B. Caillarda wysyłane do Dyrektoriatu. Na początku lipca 1796 roku 
(15 messidora roku IV wg kalendarza republikańskiego) informował o przyjeź-
dzie S.J. de Boufflersa do Warszawy, choć jak stwierdzał cel pobytu był nie-
jasny. Przedstawił dwie hipotezy, według jednej z nich markiz miał pełnić rolę 
obserwatora postaw i nastrojów mieszkańców Prus Południowych20. Według 
drugiej, chodziło o nadanie ziem emigrantom znajdującym się w Prusach i utwo-
rzenie kolonii, która znajdowałaby się pod zarządem i nadzorem władcy pru-
skiego21. W początkach sierpnia 1796 roku (26 termidora roku IV wg kalendarza 
republikańskiego) A.-B. Caillard pisał, że przyjazd S.J. de Boufflersa na daw-
ne ziemie polskie nie jest już tajemnicą, jak również projekt stworzenia osady 
dla rozrzuconych w Prusach emigrantów. Dalej informował, że jego realizację 
S.J. de Boufflers upatruje w możliwości otrzymania ziemi oraz zapewnienia 
środków niezbędnych do jej uprawy. A.-B. Caillard uważał, że ten plan jest źle 
pomyślany i wątpił, czy ma szanse powodzenia, co opierał na kilku przesłan-
kach. Wątpił, czy szlachta, pozbawiona w swoim kraju majątków, będzie chcia-
ła i mogła zająć się prowadzeniem gospodarstw, uprawą roli i stać się simples 
agriculteurs, zwykłymi rolnikami. Powątpiewał, czy będzie to możliwe w kraju, 
którego język, zwyczaje i obyczaje są im nieznane. Stwierdzał dalej, że król pru-
ski nie podjąłby tak nierozważnej decyzji, aby ludność terytoriów przyłączonych 
do Prus pozbawić przynależnych jej ziem. Mogłoby to, zdaniem A.-B. Caillarda, 
prowadzić do niezadowolenia i wrogości wobec władcy Prus i przybrać formę 
niepokojów lub spisków. Sądził, że pomysł utworzenia osady dla emigrantów 
z Francji może przyczynić się do wzbudzenia niechęci wśród mieszkańców ziem 
polskich wobec przybyszy. Na koniec zalecał, aby Dyrektoriat nie pozostał obo-
jętny na działania władzy pruskiej i obserwował rozwój wypadków22 ze względu 
na stosunki polityczne i dyplomatyczne, szczególnie po zawarciu wspomnianego 
traktatu pokojowego.

20  Por. Wąsicki, Ziemie polskie, 212–215.
21  AN, AF/III/76.
22  AN, AF/III/ 74: Pologne (an II- an VIII) dossier 30: extrait de dépêche de Caillard sur le 

voyage de Stanislas de Boufflers en Pologne (26 thermidor an IV) [dalej AF/III/74] (brak pagi-
nacji).
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Przedstawiony powyżej projekt dotyczący przedstawicieli francuskiej 
arystokracji zbiegł się z planami matrymonialnymi markiza S.J. de Boufflersa 
i księżnej Sabran.

Księżna poślubiła pierwszego męża, 66-letniego Josepha de Sabran, księcia 
Gramont, mając 19 lat. Małżonkowie mieli dwójkę dzieci, córkę: Louise Éléonore 
Mélanie, nazywaną powszechnie przez krewnych i w kręgu towarzyskim Delphi-
ne i syna Elzéara Louisa Marie. Księżna Sabran, dwa lata po śmierci męża (1775) 
nawiązała znajomość z S.J. de Boufflersem. Po kilku latach bliska znajomość 
i przyjaźń przekształciła się w trwającą dwadzieścia lat relację miłosną23. Pod-
czas pobytu w Rheinsbergu zrodził się zamysł zawarcia małżeństwa.

To oraz inne wydarzenia związane z latami spędzonymi poza Francją, z po-
wodu zawieruchy rewolucyjnej, przywoływane są w listach córki księżnej Sabran, 
Delphine. Fragmenty korespondencji wraz z innymi papierami rodzinnymi oraz 
opisem życia Delphine de Sabran i jej bliskich krewnych zostały przygotowane 
do publikacji i wydane przez Gastona Maugrasa i Pierre’a Croze Lemerciera24. 
Córka księżnej Sabran była znana we francuskich kręgach arystokratycznych. 
Poślubiła Armanda de Custine, stając się markizą de Custine, była też matką zna-
nego pisarza i podróżnika Astolphe de Custine. Aktywnie uczestniczyła w życiu 
salonów, słynęła z urody, podziwiano jej inteligencję, a S.J. de Boufflers nadał 
jej przydomek „królowej róż”. Kilka lat po śmierci męża, który zginął na giloty-
nie w 1793 roku, markiza de Custine nawiązała bliską więź z François-René de 
Chateaubriandem. Jak wynika z treści i tonu zamieszczonych w powyższej publi-
kacji listów, choć przepełniona uczuciami smutku i tęsknoty za matką, wyrażała 
radość z powziętego przez rodzicielkę zamiaru zamążpójścia. Wyrażała żal, że 
nie weźmie udziału w tej uroczystości, jednocześnie mając nadzieję na szybki 
powrót matki do Francji. Tak się jednak nie stało, ponieważ Fryderyk Wilhelm II 

23  Zob. Sue Carrell, Introduction do La comtesse de Sabran et le chevalier de Boufflers, Le 
Lit bleu, correspondance 1777–1785, Sue Carell (Paris: Tallendier, 2009), 23–40; Antonio José 
de Vincent-Yagüe Jara, „El viaje del caballero de Boufflers a Senegal y sue correspondencie con 
Eleonore de Sabran (The journey of the chevalier de Boufflers to Senegal and his correspondence 
with Éléonore de Sabran)”, Estudios Románicos 21 (2012): 153–164; Jennifer Ingleheart, Two 
Thousand Years of Solitude: Exile After Ovid (Oxford University Press, 2012); Margaret Trouncer, 
Oriflamme: Being the True Story of Madame de Sabran and Her Lover the Chevalier de Boufflers 
During theTimes of Marie-Antoinette and the Revolution (London: MacDonald & Co 1944); 
Pierre de Croze-Lemercier, Le Chevalier de Boufflers et La Comtesse de Sabran (Paris: Calman 
Lévy, 1894).

24  Pierre de Croze-Lemercier, Gaston Maugras, Delphine de Sabran, marquise de Custine (Pa-
ris: Libraire Plon, 1912), dostęp 22.01.2019, https://archive.org/details/delphinedesabra00maug/
page/n17.
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wyraził zgodę na przekazanie gruntów ziemskich i na przybycie emigrantów – 
S.J. de Boufflers przyjął królewską ofertę, a księżna Sabran udała się ze swoim 
towarzyszem25 i wbrew pragnieniom córki, nie wróciła do kraju opuszczonego 
pod wpływem wydarzeń rewolucyjnych.

Markiza de Custine, jak wynika z jej słów, zaniepokojona tymi planami, 
obawiała się jak matka, o słabym zdrowiu, zniesie tak długą i uciążliwą podróż, 
jak dostosuje się do klimatu jeszcze surowszego niż ten w Berlinie. Narastał 
w niej niepokój czy rozłąka z matką nie będzie rozstaniem już na zawsze. Te oba-
wy powodowały, że niezbyt przychylnie myślała o terytorium, na którym znala-
zła się jej matka26.

Uczucie smutku i towarzyszące mu poczucie osamotnienia, oddalenie i roz-
dzielenie z matką powodowały, że markiza de Custine opisywała ziemie pol-
skie jako kraj 1000 razy jeszcze bardziej odległy niż Prusy, zastanawiała się, czy 
jest pokryty kwiatami i zaludniony, wywoływał w niej wrażenie i przywodził 
na myśl pustynię27. O projekcie S.J. de Boufflersa Delphine wyrażała się dość 
sceptycznie. On sam przez redaktorów cytowanej publikacji ukazany został jako 
marzyciel, który sądził, że realizacja tego zamiaru zapewni mu pomyślność28. 
Wraz z księżną Sabran w maju 1797 roku przybył do Wymysłowa, następnie oboje 
udali się do Wrocławia, gdzie zawarli ślub29.

Zezwolenie na dzierżawę gruntów w Wymysłowie  o obszarze „1148 mórg 
i 56 prętów kwadratowych według miary magdeburskiej” wraz ze znajdującymi 
się tam budynkami, potwierdzone zostało zawartą 27 czerwca 1800 roku umową 
na zasadach obowiązujących w ramach prawodawstwa i administracyjnych ure-
gulowań w Prusach Południowych.

Formalna umowa została zawarta z kamerą kaliską przez żonę S.J. de Bouf-
flersa, określała ona prawa i zobowiązania osadników, zakres i zasady gospodaro-
wania. Na jej mocy S.J. de Boufflers otrzymał prawo do korzystania na ustalonych 
warunkach i w wyznaczonej ilości z drzew, wypasu 18 sztuk bydła w okolicznych 
lasach, do produkcji towarów na własne potrzeby, polowania i łowienia, pańsz-
czyznę od sześciu polskich chłopów z Mogilna za opłatą po 6 groszy pruskich 
i po 12 groszy za sprzężaj. Od króla pruskiego otrzymał żywy inwentarz „kupiony 

25  Croze, Maugras, Delphine de Sabran, 317.
26  Tamże, 318–319.
27  Tamże, 319.
28  Tamże, 318.
29  Tamże, 326.
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królewskim kosztem: konie, woły, krowy”, ponadto na terenie folwarku wybu-
dowano dla S.J. de Boufflersa spory dom i pomieszczania gospodarcze. Markiz 
z kolei w myśl zawartej umowy zobowiązany był do płacenia wyznaczonych kwot 
za użytkowanie roli, która została zróżnicowana na „użyteczną” i „zarosłą”, po-
dymne, opłat od określonych transakcji, mógł, na swój koszt, postawić młyn i inne 
kolejne budynki. Miał być przedstawicielem policji i prawa, do niego należało 
pilnowanie porządku i nadzorowanie pozostałych jego towarzyszy30.

Razem z S.J. de Boufflersem przybyło ośmiu emigrantów pochodzenia 
arystokratycznego, którzy otrzymali grunty pod uprawę i zabudowę. Byli wśród 
nich: de Casteras, de Salis, de Vaussancourt, de Vassan, de Puissieux, de Ples-
se, de Nattencourt i de St. Angel31. Dziewiątym osadnikiem miał też być Ségur 
(Armand-Louis-Maurice), który opuścił armię Kondeusza i również przybył do 
Rheinsbergu, a potem do Berlina, skąd wspólnie z S.J. de Boufflersem, planował 
wyjechać do Wymysłowa. Okazało się jednak, że jego imię nie figuruje na liście 
emigrantów i nic nie stoi na przeszkodzie, by mógł wrócić do ojczyzny32. Wkrót-
ce po opuszczeniu Wenecji do osadników dołączył Elzéar. Jego siostra, którą 
łączyła z nim bliska więź i relacja, czemu nieraz dawała wyraz w listach, od dłuż-
szego czasu nie miała od niego wiadomości. Gdy okazało się więc, że znajduje 
się wraz z matką w Wymysłowie, w liście z 7 lipca 1797 roku nie kryła radości 
z takiego rozwoju wypadków. Z pewnym smutkiem jednak pisała do matki, że 
ma syna przy sobie, ale nie córkę, która byłaby skłonna jej pomagać.

Dla S.J. de Boufflersa dobra otrzymane w Wymysłowie stanowiły azyl 
i schronienie od wydarzeń rewolucyjnych, mógł tam w spokoju poświęcić się 
twórczości literackiej oraz prowadzeniu korespondencji. Okolicznym mieszkań-
com dał się poznać jako ekscentryk i oryginał, o jego stylu bycia krążyły anegdo-
ty, które zanotował Eugeniusz „Wielislaw” Skrodzki w Wieczorach piątkowych. 
W tonie lekkiej ironii charakteryzował S.J. de Boufflersa, „pierwszego niegdyś 

30  APŁ, Zbiór szczątków archiwów podworskich (dalej: Zbiór szczątków), Przywilej czyli 
zapis wieczysto-dzierżawczy folwarku Wymysłów (Ekonomia Pabianice), r. 1800–1900 (dalej: 
Przywilej czyli zapis), 45–55.

31  APŁ, Zbiór szczątków, Regestr kolonii Wymysłów, k. 27; Maksymilian Baruch, Pabianice, 
Rzgów i wsie okoliczne. Studia i szkice historyczne z dziejów dawnej włości kapituły krakowskiej 
w Sieradzkiem i Łęczyckiem (Pabianice, 1930), 80–83; o pobycie emigrantów w Wymysłowie 
przedstawionym w formie popularnej, zob. „Mieszkał tu markiz i hrabiowie”, Życie Pabianic, 
27.07.2013, dostęp 18.11.2018, https://www.zyciepabianic.pl/informacje/historia/mieszkal-tu-mar-
kiz.html.

32  Croze, Maugras, Delphine de Sabran, 321.
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eleganta Wersalu”, który jeździł na „oprawionym wieprzu”33. W podobnie barw-
ny sposób pisał o innych Francuzach, przebywających w Wymysłowie i w oko-
licach. Autor Wieczorów piątkowych wspominał, że markiza de Béthune miała 

„nabytą od ekonomowej lisią szubę, bo własnych soboli zapomnieć musiała przy 
ucieczce przed gilotyną”34. Inna przedstawicielka arystokracji, księżna de Force 
posiadała brylanty, które otrzymała od królowej hiszpańskiej, z których jeden 
nabyła „Żydówka, kupcowa win w Łasku”, drugi stał się własnością „możnej 
niegdyś rodziny Łączyńskich”35. E. Skrodzki w barwny sposób relacjonował jak 
hrabia Mirepoint próbował przywołać i zatrzymać atmosferę czasu i miejsc mu 
znanych, a rozbitych przez rewolucyjną rzeczywistość. Symbolicznym punktem 
odniesienia stał się zachowany element zastawy stołowej, arystokrata, „utrzymu-
jąc, że człowiek dobrze urodzony nie może inaczej jadać, tylko na srebrze, po-
trafił spośród różnych przygód tułaczego życia zachować dawną swoją familijną 
cukiernicę i używał jej za wazę, to za półmisek”. Gdy wyjeżdżał zastawiał ją „do 
Żyda, poleszyńskiego karczmarza”, aby później ją wykupić. Ostatecznie, według 
autora Wieczorów piątkowych, przedmiot ten trafił do infułata w Łasku36. S.J. de 
Boufflers, jak i pozostali emigranci, rzadko spędzali czas w swoich siedzibach, 
w miarę swoich możliwości uczestniczyli w życiu towarzyskim, goszcząc w do-
mach okolicznej szlachty: Pstrokońskich, Radolińskich, Cieleckich, Walewskich, 
Sulimierskich, Okołowiczów, Złotnickich, Kobierzyckich. E. Skrodzki opisując 
obecność Francuzów skomentował to w następujący sposób: „wymagać po tych 
dworskich wietrznikach, aby gospodarowali, było to tyle praktycznym, co konia 
wyścigowego zaprząc do pługa, przybylcy zwykle oddawali znój rolnika chło-
pom, a sami się, jak mogli (…), gościnnością żywili”37.

Markiza E.D. Boufflers prowadziła w Wymysłowie spokojne życie, jej cór-
ka w liście z 20 lipca 1797 roku kolejny raz dawała wyraz swojej tęsknocie za 
matką. Jednocześnie z tonu listu można przypuszczać o wyobrażeniu jakie miała 
na temat jej pobytu – samotnia, w otoczeniu świata natury, gdzie można oddawać 

33  Eugeniusz Skrodzki, Wieczory piątkowe i inne gawędy, oprac. Mieczysław Opałek (Warsza-
wa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1962), 257; w przypisie 11 (s. 361) do rozdziału opisującego 
emigrantów znajduje się informacja, że może chodzić o osobę Catherine-Stanislasa Boufflersa 
(1738–1815), co jest niezgodne ze stanem współczesnej wiedzy na temat osadników francuskich 
w Wymysłowie.

34  Skrodzki, Wieczory, 257–258.
35  Tamże, 258.
36  Tamże, 258.
37  Tamże, 256–257.
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się twórczości literackiej. Delphine ceniła pisarstwo swojej matki, odnosiła je 
do utworów madame de Staël. Miała nadzieję, zgodną z jej obrazem obecności 
matki w wiejskiej pustelni, że ta ostatnia napisze jakąś powieść38. Odosobnienie, 
obraz rustykalnej idylli, to motyw nawiązujący do literackiej, filozoficznej myśli 
Jeana Jacquesa Rousseau. Zarówno Delphine, jak i jej brat byli wychowywani 
według jego zaleceń i wskazówek, co wpłynęło na percepcję idei tego filozofa.

Markiza de Custine cały czas planowała spotkanie z matką, snując różne po-
mysły co do jego organizacji. Początkowo brała pod uwagę przyjazd do Berlina 
jesienią 1797 roku, była też gotowa udać się wszędzie tam, gdzie matka by ze-
chciała. Na przeszkodzie stały czynniki polityczne, w tym wrześniowy przewrót 
we Francji, który miał uniemożliwić uzyskanie przewagi przez rojalistów oraz 
brak pieniędzy. Innym jej pomysłem było, aby matka i brat przyjęli obywatelstwo 
Prus, co ułatwiłoby im przyjazd do Francji. Brała pod uwagę spotkanie w ma-
jątku pod Paryżem39. Wiosną 1798 roku zorganizowała spotkanie w cysterskim 
klasztorze w Heilbronn, które jednak odbyło się z opóźnieniem i było krótsze niż 
początkowo ustalono. Markiza E.D. de Boufflers, zanim przybyła na spotkanie 
z córką, udała się wcześniej do Berlina, gdzie starała się o utrzymanie ustano-
wionej pensji, co w niezobowiązujący sposób przyrzekł król Prus. Dodatkowo 
zakłóciły je choroba Elzéara, a następnie samej Delphine40.

Francuscy przybysze pozostali w Wymysłowie do 1800 roku, kiedy to zo-
stali skreśleni z listy emigrantów. Nastąpiło to dzięki działaniom markizy de 
Custine oraz jej osobistym znajomościom z wpływowymi i utytułowanymi po-
litykami, do których należeli Pierre de Ruel, markiz de Beurnonville, generał 
i par Francji pełniący w 1800 roku funkcję ambasadora w Berlinie oraz ówczesny 
minister policji Joseph Fouché, z którym pozostawała nawet w intymnej relacji. 
Wiadomość, która umożliwiła im powrót do „drogiej ojczyzny” po wieloletniej 
nieobecności, wynoszącej, jak zostało zaznaczone, nawet 10 lat, została entuzja-
stycznie przyjęta.

Bardzo szybko wyzbyli się nabytych dóbr, S.J. de Boufflers nie był w stanie 
powstrzymać swojej niecierpliwości i wyruszył natychmiast w drogę powrot-
ną. Nastrój najlepiej oddawały jego słowa, z których wynikało, że nawet jeśliby 
miał głodować, woli pobyt we Francji niż życie w dostatku w Prusach, którego, 

38  Croze, Maugras, Delphine de Sabran, 331.
39  Tamże, 334–335.
40  Tamże, 340–343.
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co warto zaznaczyć i tak nie zaznał41. Uregulowaniem wszystkich formalności 
związanych ze sprzedażą, z posiadanymi zobowiązaniami oraz kwestiami finan-
sowymi zajęła się jego żona. Warunki i sam akt sprzedaży zostały sporządzo-
ne i podpisane w kamerze kaliskiej kilka miesięcy po podpisaniu aktu wieczy-
stej dzierżawy, we wrześniu 1800 roku. Nabywcą został jej prezes Ferdynand 
Oppeln-Bronikowski42.

Śladem pamięci obecności Francuzów w Wymysłowie stały się porzeka-
dła oddające ich położenie i nawiązujące do charakteru oraz stylu bycia, którym 
nadawano sens ogólniejszy. Posługiwano się powiedzeniami: „bodaj ci na taką 
biedę przyszło jak tym Francuzom”, czy „niecierpliwy, bestyjnik jak Francuz 
z Wymysłowa”43. Pamięć zachowana została w nazwie miejscowości, której do-
dano nowy człon, dzięki czemu Wymysłów stał się Wymysłowem Francuskim.

Pobyt Francuzów w Wymysłowie był jednym z wielu wycinków emigracyj-
nej rzeczywistości, która stała się udziałem tych, którzy zdążyli wyjechać z kra-
ju pogrążonego w rewolucji. Niektórzy opuszczali kraj z powodu deklarowanej 
wierności księciu Kondeuszowi, inni kierowali się strachem, dla jeszcze innych 
powodem był wstrząs rewolucyjny i postępująca radykalizacja.

Wyjeżdzający z Francji nie stanowili jednolitej grupy, różnili się pochodze-
niem, statusem społecznym, przynależnością stanową, poglądami, a także mo-
mentem, w którym decydowali się na wyjazd z rewolucyjnej ojczyzny. Położenie 
i warunki, w których się znaleźli łączyło jednak kilka elementów wspólnych dla 
ogółu emigracyjnych uciekinierów.

Kategorię emigranta wprowadziło prawodawstwo rewolucyjne, które stawa-
ło się coraz bardziej represyjne. Od 1791 roku wydawano dekrety, zgodnie z któ-
rymi Francuzi znajdujący się poza granicami zostali uznani za spiskujących prze-
ciwko swojemu krajowi. W dekretach z 1792 roku Zgromadzenie Prawodawcze 
rozszerzyło to prawo na dzieci i żony, a także uchwaliło konfiskatę, a następnie 
sprzedaż majątków tych, którzy od 1 lipca 1789 roku byli poza granicami Francji. 
Powołana po rozwiązaniu Legislatywy, Konwencja Narodowa 25 października 
1792 roku emigrantów uznała za banitów „na wieczność”. Pomiędzy 28 marca 

41  Tamże, 357–358. 
42  APŁ, Zbiór szczątków, Przywilej czyli zapis, 55–65.
43  Skrodzki, Wieczory, 258.
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a 5 kwietnia 1793 roku przyjęte zostały prawa, według których uznano ich win-
nymi „zbrodni emigracji w czasach wojny”44. 

Najwcześniej Francję zaczęli opuszczać przedstawiciele arystokracji, któ-
rzy stanowili najliczniejszą grupę wśród emigrantów. Manifestowana przez nich 
postawa pozwala ujmować ich sytuację w kategoriach emigracji politycznej. Do-
świadczenie, które stało się udziałem tych, którzy opuścili Francję z powodu 
rewolucji, stanowiło kryterium ich tożsamości i identyfikacji jako emigrantów, 
w odróżnieni od np. kupców czy dyplomatów. Zbiorowy wymiar codzienności 
odzwierciedlał się w poczuciu wspólnoty losu definiowanego nie tylko jako emi-
gracja, ale nawet w kategoriach wygnania i uchodźctwa. Zezwolenie na pobyt, 
gościna udzielana w różnych krajach często łączyły się z uczuciem wyobcowa-
nia, sytuacją przymusu. Towarzyszyło temu przekonanie, że są to okoliczności 
chwilowe i oczekiwano na możliwość powrotu. Na specyfikę pobytu wpływały 
zasady i warunki obowiązujące w państwach, do których przybywali emigran-
ci. Nieformalne powiązania i związki rodzinne, które istniały szczególnie mię-
dzy przedstawicielami arystokracji i szlachty decydowały o przyjęciu w gościnę, 
na dłuższy pobyt, udzieleniu schronienia. Indywidualny wymiar zbiorowemu 
zjawisku emigracji francuskiej nadawały osobiste cechy, jednostkowe odczuwa-
nie własnej sytuacji, poczucie własnej odrębności, lokalne warunki.

Kolonia francuska w Wymysłowie powstała w wyniku prowadzonej przez 
władze pruskie całościowej polityki osadniczej na zajętych terenach dawnej Rze-
czypospolitej, w tym w Prusach Południowych. Jej powstanie było rezultatem 
przyjętych założeń osadniczych dla całej prowincji, nie stanowiło odstępstwa ani 
nie naruszało obowiązujących przepisów.

Zabudowa, podział gruntów, sposób ich zagospodarowania, warunki finan-
sowe podlegały formalnym regulacjom jak w każdym przypadku45.

Odmienność i wyjątkowość kolonii Wymysłów w stosunku do innych osad 
zakładanych przez władze pruskie dotyczyła sposobu jej rozplanowania oraz 
przeprowadzonego procesu zasiedlenia. Wiązało się to z nowatorskimi formami 
parcelacji i planowania zagospodarowania terenów oraz sprowadzeniem pierw-
szych osadników, którymi byli francuscy emigranci pochodzenia szlacheckie-
go opuszczający swój kraj ze względu na trwającą rewolucję. W ramach akcji 
osadniczej sprowadzano ludność z terenu Prus. Pojawienie się więc Francuzów 

44  Massimo Boffa, „Émigrées”, w: Dictionnaire critique de la Révolution Française, François 
Furet, Mona Ozouf (Paris: Flamarion 1988), 346–352.

45  Figlus, Wielokulturowość, 129, 135, 142.
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o arystokratycznych korzeniach wyróżniało Wymysłów spośród innych osad. 
Celowym zabiegiem władz pruskich było rozdzielanie przybywających z rewo-
lucyjnej Francji emigrantów, aby nie tworzyli większych skupisk. Skierowanie 
kilkoosobowej grupy do Wymysłowa było konsekwencją przyjętego stanowiska. 
Zgoda na pojawienie się Francuzów, wśród których był S.J. de Boufflers, było 
konsekwencją osobistej znajomości i wzajemnych kontaktów pomiędzy Frydery-
kiem Wilhelmem II a markizem. W zawartej umowie obowiązywać miały ogól-
nie przyjęte i funkcjonujące pruskie zasady, choć wzięto pod uwagę sytuację, 
w której znalazł się S.J. Boufflers oraz pozostali przybysze.

Powroty do Francji zaczęły się po przewrocie termidoriańskim, który miał 
miejsce w 1794 roku. Od końca lutego 1796 roku (30 pluviôse’a roku IV wg ka-
lendarza republikańskiego), zgodnie z wydanym zarządzeniem uciekinierzy mo-
gli składać prośby o skreślenie ich z listy proskrypcyjnej, co dawało możliwość 
powrotu. Dopiero jednak dekret wydany przez Napoleona Bonaparte 26 kwietnia 
1802 roku o amnestii dla emigrantów formalne zmienił status tej grupy. Emigran-
ci przestali być oficjalnymi wrogami Republiki Francuskiej, poza zezwoleniem 
na powrót umożliwiono im podjęcie działań, które miały na celu doprowadze-
nie do zwrotu majątków i dóbr ziemskich. Restytucja i przywrócenie utraconych 
dóbr stanowiły odrębną kwestię, która z wielu względów była skomplikowana dla 
uregulowania prawnego.
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AbstrAkt

Wymysłów Folwark wchodził w skład dóbr pabianickich, które do 1795 roku należały 
do krakowskiej kapituły katedralnej. W wyniku II i III rozbioru Polski wraz z innymi 
terytoriami Rzeczypospolitej zostały zajęte przez Prusy i weszły w skład utworzonych 
Prus Południowych. Stały się celem akcji osadniczej – przejęte majątki ziemskie dzie-
lono na gospodarstwa, tworząc nowe kolonie. Wymysłów był jedną z takich osad, która 
została utworzona w wyniku parcelacji Wymysłowa Folwark. Nie została ona jednak 
zasiedlona typowymi pruskimi osadnikami. Fryderyk Wilhelm II, król pruski, w 1796 
roku wyraził zgodę, aby podzielone na terenie Wymysłowa grunty zasiedlili francu-
scy emigranci opuszczający swój kraj z powodu rewolucji (1789–1799). Była to grupa 
arystokratów, wśród których znajdował się Stanislas Jean de Boufflers. Nadanie ziemi 
przedstawicielom francuskiej arystokracji służyło nie tylko pruskiej polityce zasiedla-
nia zajętych ziem, ale i stanowiło realizację jednego z założeń polityki władz pruskich 
wobec emigrantów z Francji. Zasadą było rozdzielania uciekinierów, aby nie tworzyli 
większych skupisk w jednym miejscu. 

W artykule przedstawiono powstanie kolonii Wymysłów, w ramach pruskiej ak-
cji kolonizacyjnej i polityki emigracyjnej, zasad tworzenia i funkcjonowania nowych 
osad. Wskazano także aspekty związane ze zjawiskiem emigracji francuskiej jako 
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doświadczenia w wymiarze zbiorowym i indywidualnym oraz w kontekście rewolucyj-
nego prawodawstwa.

AbstrAct

French emigrants in the Prussian colony WymysłóW in 1797–1800

Folwark Wymysłów was part of the land property Pabianice which until 1795 belonged 
to the Cracow cathedral chapter. As a result of the 2nd and 3rd partitions of Poland, it 
was seized by Prussia and included in the then established South Prussia which became 
a territory of the Prussian settlement action. The seized land properties were divided into 
farms and organized into new colonies. Wymysłów was one of such settlements, estab-
lished as a result of parcelling out Folwark Wymysłów. However, it was not populated 
with the typical Prussian settlers. Frederick William II of Prussia in 1796 gave consent 
that the land divided in Wymysłów might be settled by the French emigrants who were 
leaving their country because of the revolution (1789–1799). It was a group of aristocrats 
one of whom was Stanislas Jean de Boufflers. Granting land to the members of French 
aristocracy served not only the Prussian policy of settlement of the seized lands, but also 
implemented one of the principles of the policy of the Prussian authorities towards the 
emigrants from France, namely separating the refugees in order to prevent them from 
forming larger groupings in one place. It was also the effect of the contacts established 
by Stanislas Jean de Boufflers with the King of Prussia. The article describes the rise 
of the colony Wymysłów as a result of the Prussian settlement action, the emigration 
policy, and the principles of establishing and running new settlements. It also discusses 
the questions of the French emigration as a collective and individual experience seen in 
the context of the revolutionary legislature.
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W okresie od końca lat pięćdziesiątych do pierwszej połowy lat sześćdziesiątych 
polskie dziennikarstwo telewizyjne zaczęło zajmować miejsce równorzędne obok 
prasy i radia1. Telewizja zyskała uprawomocnienie w postaci ustawy o Komitecie 
do Spraw Radia i Telewizji z 1960 roku, która obowiązywała aż do lat dziewięć-
dziesiątych2. Jak duże było oddziaływanie tego medium? Według danych statycz-
nych w roku 1960 zarejestrowano w Polsce 425 919 abonentów telewizyjnych – ta 
liczba rosła w dużym tempie3.

1  Pierwsze eksperymentalne prace nad uruchomieniem telewizji w Polsce rozpoczęto w roku 
1935 w Państwowym Instytucie Telekomunikacyjnym w Warszawie, gdzie został utworzony – 
właśnie w tym roku – Dział Telewizji. Jego szefem został Lesław Kędzierski (1911–1992) – wtedy 
inżynier, konstruktor, w późniejszych latach uznany naukowiec, profesor, teoretyk i praktyk 
techniki telewizyjnej (nazywany „ojcem polskiej telewizji”). Zob. Alina Karwowska-Lamparska, 

„Instytut Łączności kolebką polskiej telewizji”, Telekomunikacja i Techniki Informacyjne 3–4 
(2009): 47–50.

2  Andrzej Matlak, „Nowa polska ustawa o radiofonii i telewizji”, „Zeszyty Prasoznawcze” 133 
(1993), 1–2: 5.

3  Są do dane Głównego Urzędu Statystycznego za rok 1960, obejmujące zarówno mieszkańców 
miast, jak i wsi. Należy dodać dla porównania, że w tym samym czasie abonentów radiowych 

DOI: 10.18276/pz.2020.1-04

#0#



62 Sławomir Iwasiów

W studiach TVP powstawały wtedy programy, które okazały się pierwo-
wzorami dla materiałów emitowanych we współczesnych ramówkach. Były to: 
Dziennik Telewizyjny (1958), Pegaz (1959), Zrób to sam (1959), Jacek i Agatka 
(1962), Wielokropek (1963), 21 (1966) i wiele innych. Wszystkie nadawano oczy-
wiście w ramach „Jedynki” – „Dwójka” została uruchomiona dopiero w paź-
dzierniku 1970 roku.

Na przełomie dekad powołano do życia lokalne redakcje telewizyjne, rów-
nież w Szczecinie4. W tym okresie przewodnią rolę wśród szczecińskich mediów 
odgrywała prasa – choć i na tym polu aktywności dziennikarskiej wciąż trudno 
było mówić o stabilnej sytuacji (nie funkcjonowało na przykład zbyt wiele pism 
kulturalnych czy specjalistycznych). Dużą rolę w przeorganizowaniu lokalnej 
sieci mediów, a więc także dziennikarstwa telewizyjnego, odegrały wydarzenia 
roku 1956, które zapewniły lokalnym dziennikarzom chwilową swobodę5. Od 
tego momentu można mówić o nowym okresie w powojennej historii polskich 
mediów – także na Pomorzu Zachodnim, pod wieloma względami regionie spe-
cyficznym6.

„Telewizja szczecińska” – to znaczy jaka? Taka, która była związana z mia-
stem, wpływała na społeczność lokalną, omawiała i organizowała kulturę w re-
gionie. Jej genezy należy szukać w momencie, gdy na dobre zaczęła kształtować 
się polska tożsamość przejętego w 1945 roku Stettina. Z politycznego punk-
tu widzenia był to okres naznaczony wieloma wydarzeniami, ideami, mitami. 
Szczecin dwóch pierwszych powojennych dekad powinien być zatem dzisiaj 
kojarzony między innymi z takimi kategoriami, jak: bliskość granicy na Odrze 
i Nysie, przymusowe migracje, mity o morskości i portowym charakterze miasta, 
specyficzna struktura społeczna, a przede wszystkim mikrokultura marynarska. 

było w Polsce ponad 5 milionów. Zob. Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Polska, dostęp 
5.04.2019, https://bdp.stat.gov.pl/. 

4  Zbigniew Puchalski, „Telewizja”, w: Encyklopedia Szczecina. Tom II. P–Ż, red. Tadeusz 
Białecki (Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2000), 518.

5  Tadeusz Białecki, Prasa Pomorza Szczecińskiego w latach 1945–1975 (Szczecin: 
Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie, 1978), 3–27. Por. Robert 
Jurszo, IPN: Październikowa odwilż dała prasie na krótko większą swobodę, dostęp 4.2019, https://
dzieje.pl/aktualnosci/ipn-pazdziernikowa-odwilz-dala-prasie-na-krotko-wieksza-swobode.

6  Nie ma zbyt wielu opracowań medioznawczych dotyczących powojennych mediów 
na Pomorzu Zachodnim – w pewnym sensie największą pracę w tym zakresie wykonali związani 
z regionem historycy, cytowani również w niniejszym artykule. Natomiast istnieją opracowania 
na temat współczesnych mediów szczecińskich (w tym telewizji). Zob. Jan Kania, Robert Cieślak, 
red., Media lokalne w Szczecinie (Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 
2011).
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Nie bez znaczenia były oczywiście także społeczne zrywy – przede wszystkim 
wieńczące dekadę strajki w grudniu 1970 roku7.

„Szczecińska”, w odniesieniu do telewizji, oznacza zatem także lokalność, 
tworzenie kultury miejsca, nadawanie mu określonego wizerunku. Można by 
jednakowoż toczyć spór, czy w ogóle istnieje coś takiego jak „kultura szczeciń-
ska”. Z podobnym problemem – dotyczącym pojęcia „kultura zachodniopomor-
ska” – zmagał się między innymi Erazm Kuźma, gdy pisał historię literatury 
na Pomorzu Zachodnim8. Zostawiając te rozważania na dalszym planie, można 
przyjąć, że specyfika Szczecina i jego kultury przeniknęła również do sztuki 
uprawiania dziennikarstwa telewizyjnego, a telewizja – zmieniła oblicze kultury 
miasta.

Z takiego punktu widzenia „lokalność” mediów (prasy, radia i telewizji) 
oznacza ich jedyny w swoim rodzaju charakter – zarówno terytorialny, jak i spo-
łeczny. „Pierwszy dotyczy ograniczonego w przestrzeni obszaru, drugi natomiast 
podstawowych relacji społecznych” – pisał Jan Kania, definiując media lokalne9. 
Czy w takim razie, pod względem rodzajowym czy gatunkowym, te media róż-
niły się od ogólnopolskich? Raczej nie – jeżeli coś je rzeczywiście wyodrębniało, 
była to specyficzna tematyka związana ze sprawami regionu (osobami, miejsca-
mi, wydarzeniami itd.). Twórcą szczecińskiej TV był inż. Jerzy Fedorowski, szef 
Doświadczalnego Ośrodka Telewizyjnego (DOT) jeszcze w okresie 1955–1960. 
Potem rolę redaktora programowego przejął Marian Syganiec, który pełnił tę 
funkcję w latach 1961–1964. Kolejno w latach sześćdziesiątych telewizją kiero-
wali: Tadeusz Kurek (1963–1965), Stanisław Borowiecki (1965–1968) i Ryszard 
Liskowacki (1969–1971)10.

Mimo że początki szczecińskiej telewizji sięgają 1955 roku, od kiedy funk-
cjonowała pod szyldem DOT-u, lokalny program zainaugurowano 27 kwietnia 
1960 roku – w dzień po piętnastej rocznicy zajęcia miasta przez Armię Czerwoną. 
Tego rodzaju „zbiegów okoliczności” w historii mediów na Pomorzu Zachod-
nim znajdziemy więcej, ale szczeciński przypadek jest szczególny, ponieważ to 

7  Michał Paziewski, Grudzień 1970 w Szczecinie (Szczecin: IPN, 2013).
8  Erazm Kuźma, „O literaturze na Pomorzu”, w: Literatura na Pomorzu Zachodnim do końca 

XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, red. Erazm Kuźma, Inga Iwasiów (Szczecin: Kurier-
Press, 2003), 14–15.

9  Jan Kania, „Podstawy metodologiczne wyodrębnienia mediów lokalnych”, Edukacja 
Humanistyczna 22 (2010), 1: 11.

10  Puchalski, „Telewizja”, 518.
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właśnie w Szczecinie, w okresie powojennym, splatały się ze sobą wątki estetycz-
ne i polityczne – wystarczy przypomnieć pierwszy numer „Kuriera Szczeciń-
skiego” z 7–8 października 1945 roku, relacjonujący przejmowanie administracji 
z rąk Niemców. To znany fakt: rzeczownik „Niemcy” pisano w polskiej prasie 
małą literą. Media pełniły wtedy zdecydowanie propagandową, perswazyjną 
funkcję – miały dobitnie przekazywać określone treści.

Telewizja również nie uniknęła wpływów polityki, co nie znaczy, że jej este-
tyka była wyłącznie podporządkowana ideologii. Chciałbym podkreślić – w tym 
wypadku jak sądzę kluczowe – znaczenie terminu „estetyka” w odniesieniu do 
historii telewizji czy też w ogóle historii mediów masowych w XX i XXI wieku. 
Przy czym estetykę i politykę, a także ich związki, rozumiem tak, jak przedstawił 
do Jacques Rancière w eseju Dzielenie postrzegalnego. Estetyka i polityka (oryg. 
wyd. 2000). Według francuskiego filozofa sztuka zawsze oddziałuje na politykę, 
a polityka – na estetykę/sztukę (mimo że są kategoriami wyraźnie odrębnymi!)11. 
Tę zależność oddaje Rancièrowski termin „dzielenie postrzegalnego”, oznacza-
jący społeczną partycypację w tworzeniu różnych porządków: w tym przede 
wszystkim politycznego i estetycznego, ale także wielu innych: naukowego, edu-
kacyjnego, związanego z pracą, czasem wolnym, rozrywką etc. W nie mniejszym 
stopniu „dzielenie postrzegalnego” dotyczy mediów – również telewizji w wy-
miarze lokalnym.

Jak twierdzi Martin Shuster, autor książki New Television. The Aesthetics 
and Politics of a Genre, nie sposób oddzielić genezy i rozwoju telewizji od warto-
ści estetycznych, związanych z innymi dziedzinami sztuki, takimi jak: fotografia, 
film, a nawet literatura12. Zatem analizując historię telewizji regionalnej, w tym 
wypadku ośrodka szczecińskiego, nie można pominąć jej wymiaru estetyczne-
go (czyli sposobu prezentowania określonych treści poprzez bardzo konkretne 
użycia słowa, obrazu i dźwięku, o czym piszę szerzej w niżej analizowanych 
przykładach), a także związków estetyki z właściwą dla okresu lat sześćdziesią-
tych orientacją polityczną. Patryk Pleskot, zbierając informacje prasowe na te-
mat wpływu telewizji na życie Polaków w tym czasie, posłużył się określeniem 

„mała stabilizacja chaosu” – jak sądzę dobrze oddaje ono stan ówczesnego dzien-
nikarstwa telewizyjnego, w jakimś stopniu rozdartego pomiędzy technicznym 

11  Jacques Rancière, Dzielenie postrzegalnego. Estetyka i polityka, tłum. Maciej Kropiwnicki 
i Jan Sowa, wstęp Magda Pustoła (Kraków: Koroporacja Ha!art, 2007).

12  Martin Shuster, New Television. The Aesthetics and Politics of a Genre (Chicago: University 
of Chicago Press, 2017), 3.
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i estetycznym nowatorstwem, artystycznymi aspiracjami zespołów redakcyjnych 
a politycznymi naciskami ze strony PZPR-u13. Estetyka i polityka – te dwa „pola” 
trudno zatem w perspektywie rozważań na temat pionierskich lat szczecińskiego 
dziennikarstwa telewizyjnego, w perspektywie filozofii Rancièrowskiej, postrze-
gać rozdzielnie.

Pierwsze kroki lokalnych dziennikarzy telewizyjnych opisał między innymi 
Andrzej E. Androchowicz (1932–2006), reporter, autor filmów dokumentalnych, 
jeden z prekursorów szczecińskiej telewizji.

Androchowicz wspominał o dwu istotnych faktach: po pierwsze – telewi-
zja w Szczecinie (i nie tylko tu) narodziła się w środowisku radiowców, co po-
zostaje nie bez znaczenia dla jej technologicznych uwarunkowań oraz estetyki, 
przede wszystkim w pierwszych latach działalności14, a po drugie – pomysł zo-
stał podpatrzony w Poznaniu, co należy dołączyć do listy „długów”, jakie Po-
morze Zachodnie zaciągnęło w Wielkopolsce (jednym z nich jest „importowa-
nie” Piotra Zaremby, pierwszego prezydenta Szczecina)15. „Ponieważ w latach 
1960–65 Szczecin nie miał połączenia zwrotnego z Warszawą, żeby cokolwiek 
nadać w programie ogólnopolskim (program był emitowany na żywo) – należało 
jechać do ośrodka, który miał takie możliwości. Najczęściej, bo najbliżej, jeździ-
liśmy do Poznania” – wspominał Androchowicz16. Warto dodać, że to właśnie ze 
stolicy Wielkopolski nadawany był, co wydaje się nieco paradoksalne, program, 
z którym być może najbardziej szczecińska telewizja była kojarzona w skali kraju 
w tamtym okresie, czyli Z bocianiego gniazda17. I na tym, między innymi, polega 
główna różnica estetyki szczecińskiej wobec estetyki ogólnopolskiej – w szcze-
cińskim ośrodku to właśnie tematyka morska przez wiele lat wpływała na styl 
uprawiania dziennikarstwa telewizyjnego.

13  Patryk Pleskot, „Telewizja w życiu Polaków lat sześćdziesiątych”, Dzieje Najnowsze 34 
(2002), 4: 15.

14  Pierwsze próby telewizyjne w Polsce datuje się na 1938 rok, kiedy nadawano sygnał z gmachu 
Prudentialu w Warszawie – owe eksperymenty zostały przerwane działaniami wojennymi. 
Powrócono do nadawania sygnału telewizyjnego na początku lat pięćdziesiątych. W 1957 roku 
w Polsce zarejestrowano 21 tysięcy odbiorników telewizyjnych. W 1969 roku powstało Centrum 
Radiowo-Telewizyjne w Warszawie przy ul. Woronicza. Zob. Tomasz Goban-Klas, Cywilizacja 
medialna. Geneza, ewolucja, eksplozja (Warszawa: WSiP, 2005), 93–95.

15  Andrzej Androchowicz, „Zabawa w telewizję”, w: Słowem i piórem. 50 lat dziennikarstwa 
na Pomorzu Zachodnim, red. Tadeusz Białecki (Szczecin: SDRP, 1996), 117.

16  Tamże.
17  Tamże.
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To za sprawą materiałów filmowych Androchowicza – wchodzącego w skład 
nielicznej wtedy ekipy reporterów, realizatorów i prezenterów – w latach sześć-
dziesiątych Szczecin zaczął być miejscem charakterystycznym; miasto było roz-
poznawalne dzięki przemysłowi stoczniowemu, rejsom do Szwecji czy Filipin-
kom, pierwszemu polskiemu girlsbandowi (ich „teledyski” nierzadko miały w tle 
morskie fale). Sam Androchowicz od początku zajmował się tematyką morską, 
nakręcił między innymi film dokumentalny Kapitan kapitanów (1968), przedsta-
wiający sylwetkę Konstantego „Macaja” Maciejewicza. W kolejnych dekadach 
reporter pokazywał miasto wielokrotnie, choćby w filmach Pierwsza szczecińska 
(1971), Szczecin – pierwsze dni (1974) czy Polska nad Bałtykiem (1986).

Krótko rzecz ujmując: telewizja powstała w czasach, kiedy zaczął tworzyć 
się określony wizerunek Szczecina. Jej estetyka od początku była, by tak rzec, 
ideologiczna, retoryczna, perswazyjna. Co wtedy nadawano ze szczecińskiego 
studia?

Program publicystyczny nosił tytuł Gość kamer, ponadto na antenie mó-
wiono o sprawach społecznych, gospodarce, sporcie. Wyróżniały się audycje: 
Gimnastyka dla Pań, jak również Kramik z Muzami o tematyce kulturalnej. 
Ze względów technicznych reporterski Telenotatnik realizowano ze studia za-
aranżowanego w kinie. Był także poradnik dla widzów, w którym pokazywano, 
jak obsługiwać telewizor – Skrzynka techniczna. Najbardziej lokalny wymiar 
miał wspomniany powyżej cykl Z bocianiego gniazda. Dzieci oglądały jedną 
z pierwszych polskich „dobranocek” – Wicka Marynarzyka i wujka Mariana. Za-
powiedzi programów czytały spikerki wywodzące się ze środowiska teatralnego, 
aktorskiego. Mniej więcej taką ramówką telewidzowie szczecińscy musieli się 
zadowolić przez kilka lat, ponieważ program ogólnopolski był dostępny dopiero 
od 13 lutego 1965 roku, kiedy wybudowano nadajnik w Kołowie18. Jak te progra-
my mogły wpływać na lokalną społeczność?

W tamtym okresie telewizja zmieniła „układ sił” nie tylko w mieście, ale 
także w prywatnych domach. Sam telewizor przeorganizował – właśnie w este-
tycznym i równocześnie politycznym sensie – przestrzeń mieszkań meblowanych 

18  Wtedy także szczecińska telewizja lokalna zaczęła wnosić swój wkład do programu 
ogólnopolskiego. W roku 1965 powstało nowe studio w Szczecinie i po raz pierwszy na antenę 
ogólnopolską nadano z niego w czerwcu tego właśnie roku felieton filmowy pod tytułem Granica. 
Zob. 55 lat Telewizji Szczecin – historia telewizji z 55-letnim doświadczeniem, dostęp 5.04.2019, 
szczecin.tvp.pl.
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w duchu „polskiego designu” lat sześćdziesiątych19. John Urry tak opisał domi-
nację telewizora:

W salonie odbiornik telewizyjny skupia na sobie spojrzenia wszystkich, którzy tam 
wchodzą, niezależnie od tego, czy jest włączony, czy nie. Zwykle reszta umeblowa-
nia zwrócona jest w stronę telewizora, czekając, aż ten ożyje. To centrum pokoju. 
Odbiornik telewizyjny i reszta mebli konstytuują się nawzajem. Dopiero wspólnie 
tworzą właściwe miejsce, dające przebywającym w nim ludziom poczucie zadomo-
wienia dzięki zapośredniczanej przez telewizję wymianie kulturowej z odległym 
światem20.

Z tego też powodu telewizja idealnie wpisała się w socjalistyczny projekt 
budowania „naszej małej stabilizacji”, a w domach pojawiały się odbiorniki – Ko-
ral, Lazuryt czy Topaz, produkowane przez Warszawskie Zakłady Telewizyjne. 
Telewizja dokonała zatem przeobrażenia kulturowego, a telewizor – jako przed-
miot – zaczął skupiać ludzi wokół siebie niczym w dawnych czasach płomień 
domowego ogniska. „Telewizja podbiła ziemię i jej mieszkańców” – konstatował 
Zygmunt Bauman21. Dodajmy, że na „pionierskim” terytorium Pomorza Zachod-
niego telewizja odgrywała jeszcze jedną rolę – scalała, dzięki swojej estetyczno-i-
deowej ofercie programowej, wciąż jeszcze na początku lat sześćdziesiątych nie-
spójną tkankę społeczną. To znany fakt: wtedy wciąż jeszcze część mieszkańców 
obawiała się powrotu Niemców.

Ten sposób estetyczno-politycznego myślenia – a przede wszystkim postrze-
gania siły i roli telewizji – zaczyna się właśnie u progu siódmej dekady XX wieku. 
Jak zauważył Pierre Bourdieu: „Najważniejszym zjawiskiem, trudnym do prze-
widzenia, było nadzwyczajne rozszerzenie wpływu telewizji na całość produk-
cji kulturowej, w tym produkcji naukowej i artystycznej”22. Te słowa francuski 
socjolog wypowiedział w telewizji, wygłaszając wykłady na temat tego medium 
w połowie lat dziewięćdziesiątych. To być może truizm, ale telewizja w krótkim 
czasie zmieniła świat. Czy pod jej wpływem odmieniał się także Szczecin?

19  Pleskot, „Telewizja w życiu Polaków”, 115–116.
20  John Urry, Socjologia mobilności, tłum. Janusz Stawiński (Warszawa: PWN, 2009), 99.
21  Zygmunt Bauman, Społeczeństwo w stanie oblężenia, tłum. Janusz Margański (Warszawa: 

Sic!, 2006), 184.
22  Pierre Bourdieu, O telewizji. Panowanie dziennikarstwa, red. naukowa i przedmowa 

Małgorzata Jacyno, tłum. Karolina Sztandar-Karolewska, Anna Ziółkowska (Warszawa: 
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009), 65–66.
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Słowa ze wspomnienia Andrzeja E. Androchowicza mogą dowodzić reto-
ryczności tak postawionego pytania – dziennikarze telewizyjni wpłynęli na po-
strzeganie Szczecina, choć przecież sami zmieniali się razem z miastem, odnaj-
dywali dla siebie nowe role. Androchowicz miał wykształcenie ekonomiczne, od 
połowy lat pięćdziesiątych pracował jako dziennikarz prasowy, między innymi 
w „Głosie Szczecińskim”. Marian Syganiec (1925–1967) był radiowcem i współ-
twórcą Doświadczalnego Ośrodka Telewizyjnego. Podobnie Władysław Dani-
szewski (1929–2007), jeden z założycieli szczecińskiej telewizji, wywodzący się 
ze środowiska radiowego. Wspomniany pierwszy program wieczorny dla dzieci 
pod tytułem Wicek Marynarzyk i wujek Marian tworzyli Syganiec oraz Juliusz 
Kornacki (ur. 1930) i Dagny Koczorowska (ur. 1930) – małżeństwo aktorów zwią-
zanych z Teatrem Lalek „Pleciuga”. Malwina Nowak (1933–2015) także była ak-
torką „Pleciugi” – w 1960 roku została pierwszą spikerką szczecińskiej TV23.

To tylko niektóre postaci z życiorysami wpisanymi w historię szczecińskie-
go ośrodka telewizyjnego – miały one, w różny sposób, wpływ na jej kształt i styl 
emitowanych programów. Faktem jest jednak, że telewizję stworzyli dziennika-
rze prasowi, radiowcy, aktorzy, także pisarze – i tak jak całkiem słusznie twierdzi 
się współcześnie, że telewizję światową ukształtowała dekada lat pięćdziesiątych 
i dziennikarstwo „newsowe”24, tak w Polsce telewizje regionalne i zespoły je 
tworzące w latach sześćdziesiątych przetarły szlaki dla swoich następców25. Być 
może w tym aspekcie trzeba by także, na podstawie szerszych badań, szukać 
oryginalności telewizji szczecińskiej. W czym mogła się ona przejawiać?

O ramówce i zespole wspomniałem powyżej – a jakich wrażeń estetycznych 
dostarczały szczecińskie programy? Na czym polegała ich oryginalność? Pierw-
sze skojarzenie audiowizualne to „ident” przedstawiający widok na port – ob-
raz ten przez długie lata towarzyszył programom nadawanym ze szczecińskiego 
ośrodka telewizyjnego. Plansza wyglądała tak: na spokojne fale Odry pada ostre 

23  Androchowicz, „Zabawa w telewizję”, 114.
24  Sig Mickelson, The Decade that Shaped Television News. CBS in the 1950s (Westport: 

Praeger Publishers, 1998).
25  Związki lokalności i komunikowania społecznego wykazywali współcześni badacze 

mediów, między innymi Stanisław Michalczyk, który stwierdził, że: „Ludzie poinformowani, 
mający świadomość sensu oraz możliwości działania zarówno zbiorowego, jak i indywidualnego, 
w celu zaspokojenia swych potrzeb jednostkowych, zbiorowych czy społecznych stają się 
bardziej zaangażowani i sprawni zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym. 
Miejsce, w którym ludzie tak mogą żyć, staje się im jeszcze bliższe, niżby to wynikało tylko 
z samego urodzenia się tam lub zamieszkania”. Stanisław Michalczyk, Media lokalne w systemie 
komunikowania (Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2000), 30.
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światło słoneczne. Właściwie to rzeka jest na pierwszym planie zdjęcia, jej nurt 
przecina jedynie niewielka łódź motorowa. W dolnym prawym rogu kadru cu-
muje statek, dziobem zwrócony do widza, nieco samotny w obliczu dość dużego 
rozlewiska i sięgającej aż po horyzont linii nabrzeża. W dalszym planie, u góry 
kadru – Elewator Ewa, widoczny od strony krótszego boku, mniejszy jakby niż 
w rzeczywistości. W tle majaczą spokojne żurawie dźwigów i miniaturowe w tej 
perspektywie okręty. Na wszystko oko aparatu patrzy z góry – z „bocianiego 
gniazda”. Z oddali słychać dźwięk okrętowej syreny.

Refleksja może być taka: port wydaje się opustoszały, zaspany, nieruchliwy. 
I oczywiście jest czarno-biały, jak cała ówczesna telewizja. Czy tak wygląda nad-
morskie miasto – centrum handlu, przemysłu, turystyki?

To interesujące zestawienie obrazu i dźwięku, ponieważ przeziera z tej plan-
szy pewna umowność, sztuczność, ale i artystyczność, malarskość telewizyjne-
go przekazu – to przecież nieruchomy obraz. Zdjęcie wykonane przez Witolda 
Chromińskiego (1913–1977) sugerowało widzom, czego powinni byli się spodzie-
wać, jakiej zawartości programowej mogli oczekiwać. Dźwięk syreny podkreślał 

„morskość” przekazu, jakby nie wystarczał ten spokojny portowy krajobraz.
Swoista pocztówkowość planszy niekoniecznie musiała iść w parze z tym, 

co rzeczywiście działo się w mieście – port w tamtym okresie funkcjonował ra-
czej dynamicznie26. Obraz zapowiadał jednakowoż tematykę podejmowaną przez 
dziennikarzy i reporterów w początkowych latach działalności telewizji szcze-
cińskiej. Lokalność/regionalność, morska atmosfera, portowe tradycje i ewolu-
ujący przemysł oraz kultura nierzadko popularna (w wykonaniu wspomnianych 
Filipinek) – to cechy charakterystyczne nadawanych programów, a przy tym 
najważniejsze, podkreślane po wojnie, kierunki rozwoju Szczecina. To także – 
trzeba użyć tego określenia – mity o mieście, które z powodzeniem, w pewnych 
zmieniających się okolicznościach, przetrwały do czasów współczesnych. Szcze-
cin to miasto: „morskie”, „rzeczne”, „portowe”, „przemysłowe”, „nowoczesne” 

„kulturalne”, „otwarte”, „zielone”, to wreszcie (dzisiaj) – „pływający ogród”. Nie-
które z tych określeń są zapewne prawdziwe, inne – działały przez dekady jak 
syrena z planszy szczecińskiej telewizji, wywołując określone skojarzenia.

26  Szczeciński port z reguły pokazywano jako miejsce ruchliwe. Warto porównać to zdjęcie 
firmujące szczecińską TV z pocztówkowymi obrazami, które omawia Roman Czejarek w jednej 
ze swoich książek, na przykład w albumie Kolorowy Szczecin na starych pocztówkach. Port, 
nabrzeża i okolice Odry były przedstawiane jako miejsca zaludnione, z dużą liczbą okrętów i łodzi. 
Zob. Roman Czejarek, Kolorowy Szczecin na starych pocztówkach (Łódź–Szczecin: Księży Młyn 
Dom Wydawniczy, 2013).
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Można by się zastanowić wszak, w jaki sposób ten statek, to nabrzeże z ele-
watorem, ten dźwięk, reprezentowały miasto i jego charakter? Czy może było 
tak, że plansza niczego nie odzwierciedlała, a była jedynie wyrazem przekonań, 
idei czy światopoglądów osób, które były odpowiedzialne za identyfikację gra-
ficzną? To był przecież jeden z planów zgodnych z socjalistyczną polityką pań-
stwa – stworzyć na Ziemiach Zachodnich silny ośrodek portowy. Czy można 
było wybrać wtedy inny fragment miasta i czy dzisiaj kojarzylibyśmy Szczecin 
inaczej, z odmienną estetyką?

Plansza z Odrą, okrętem i Elewatorem Ewa jest częścią szczecińskiej, mi-
tologizowanej w okresie PRL-u morskości. Przetrwała ona – i plansza, i mor-
skość – do lat dziewięćdziesiątych, wyświetlana na ekranach telewizorów wła-
ściwie w niezmienionej postaci. Jej estetyka stanowi o wizerunku miasta – fale, 
okręty, port, wszystko to składa się na spójną estetycznie całość. Otwiera się 
w tym miejscu kolejny problem do rozważenia: to, co dzisiaj przyjmujemy jako 
charakterystyczne dla Szczecina (lub jakiegokolwiek innego regionu w Polsce) 
w tamtym okresie było „sterowane” centralnie i zasilane przez idee polityczne. 
Czy wszystkie audycje telewizyjne takie były?

Wspomniałem, że pierwszym programem dla dzieci był Wicek Marynarzyk 
i wujek Marian – można rzec, iż „klasyczna” dobranocka nadawana w telewi-
zji szczecińskiej od lipca 1960 roku ze studia DOT-u przy ul. Tkackiej. Twórcą 
dobranocki był Marian Syganiec (grał też wujka Mariana), teksty pisała Irena 
Łuczak, a postać Wicka odgrywali aktorzy z Teatru Lalek „Pleciuga” (Juliusz 
Kornacki i Dagny Koczorowska). Przygody piegowatego marynarzyka oglądały 
tylko dzieci ze Szczecina i najbliższych okolic – to był jeden z kilku specyficz-
nych programów lokalnej telewizji. Dobranocka to przykład powiązania dwu sfer, 
o których mowa w niniejszym artykule – estetyczność audycji jest bezdyskusyjna 
(był to po prostu kukiełkowy minispektakl), natomiast łączy się ona z wyraźną 
tematyką, w tym wypadku marynistyczną, lokalną, na swój sposób utrwalającą 
obraz morskiego Szczecina.

Idąc nieco innym tropem, należy zauważyć, iż nie brakowało w latach 
sześćdziesiątych filmów opowiadających o codzienności mieszkańców miasta, 
robotników, dokerów, marynarzy, urzędników. Ciekawe, że sporo spośród nich 
powstało za sprawą filmowców z innych ośrodków, między innymi z Warsza-
wy czy z Łodzi. Jednym z nich jest dokument Szczecin – Port (1964) autorstwa 
Marii Tymowskiej (scenariusz) i Radosława Sobeckiego (realizacja), którzy 
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w 1965 roku otrzymali za niego „Srebrną Fregatę” na II Ogólnopolskim Przeglą-
dzie Krótkometrażowych Filmów Morskich w Świnoujściu.

Również z łódzkim środowiskiem dokumentalistów był związany Wie-
sław Drymer (1928–2007), który sportretował miasto w filmie zatytułowanym 
W Szczecinie (1965). Dokument wyraźnie podkreśla morski, portowy charakter 
miasta, autorzy posiłkują się przy tym mitem o słowiańskości miasta. „Szcze-
cin – tu, u podnóża piastowskiego zamku, pod osłoną baszt i murów miejskich, 
znajdowały niegdyś schronienie kupieckie i rybackie. Dzisiejszy olbrzymi port 
szczeciński rozłożył się między dwiema głównymi odnogami Odry: Odrą Za-
chodnią i Regalicą” – mówi lektor. Styl tego filmu podkreśla odzywająca się co 
jakiś czas okrętowa syrena.

Warto jeszcze przypomnieć dokumentalny materiał przygotowany przez 
Stanisława Manturzewskiego (scenariusz) i Jerzego Kadena (komentarz i reali-
zacja) pod tytułem Dwie kroniki Szczecina (1965). Film przedstawia powojenne 
dwudziestolecie, od momentu przejęcia miasta przez władze polskie, do poło-
wy lat sześćdziesiątych. Przeplatają się w nim zdjęcia z tych pierwszych lat – 
panorama zrujnowanego portu, pracujący mieszkańcy, „pionierzy” rozładowu-
jący pociągi – z obrazami późniejszymi, ukazującymi Szczecin jako aktywnie 
rozwijający się ośrodek przemysłu portowego, ale też miejsce, któremu nieobce 
są kultura i nauka. Symptomatyczny jest fragment, w którym mężczyzna, stojąc 
na drabinie, przy pomocy młotka zbija ze ściany budynku litery niemieckiego 
napisu, być może nazwy sklepu. „Zaczyna się odbudowa portu i miasta” – mówi 
lektor. To dobry przykład retoryki filmowej owych czasów, pełnej paradoksów – 
szczecinianie wspólnie odbudowywali miasto, ale poprzez skuwanie, usuwanie, 
zdrapywanie dokładnie wyselekcjonowanych śladów przeszłości.

Pytanie jednak: na ile te obrazy – przede wszystkim filmy i ich bardzo 
konkretne tematy – faktycznie oddziaływały na świadomość Polaków (w tym 
również mieszkańców Szczecina i okolic)? Dużej wiedzy na ten temat dostarcza 
statystyka – wiadomo dzisiaj, że w ciągu dekady lat sześćdziesiątych liczba za-
rejestrowanych abonentów telewizji wzrosła dziesięciokrotnie. Jeśli w 1960 roku 
zarejestrowanych odbiorców sygnału telewizyjnego było nieco ponad 400 tysięcy, 
to w roku 1970 były to już ponad 4 miliony27.

Przy czym, jak wskazuje cytowany wcześniej Patryk Pleskot, liczba abo-
nentów nie stanowiła miarodajnego odzwierciedlenia dla faktycznej liczby 

27  Te dane liczbowe przedstawiają obraz w skali kraju – dla miast i wsi łącznie. Zob. Główny 
Urząd Statystyczny, Bank Danych Polska, dostęp 5.04.2019, https://bdp.stat.gov.pl.
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telewidzów w Polsce – na przestrzeni lat sześćdziesiątych mogło być ich nawet 
pięć razy więcej28. Poza tym obserwowano, by tak rzec, duże oczekiwania spo-
łeczne wobec stosunkowo nowej technologii – przynosiła ona zyski, była nawet 
powodem do dumy, ale też stwarzała napięcia między popytem a podażą. Tele-
wizorów produkowano za mało, nie były one najlepszej jakości, szybko się psuły. 

„Rynek usług radiowo-telewizyjnych był tak daleko w tyle za zapotrzebowaniem 
społeczeństwa, że stał się przedmiotem nieustannej krytyki i źródłem irytacji 
przez cały okres lat 60”29.

Jak zatem telewizja ukształtowała polskie społeczeństwo w latach sześć-
dziesiątych? „Najsilniej zaznaczyła się chyba w dziedzinie rozrywki i czasu wol-
nego, który pod jej wpływem uległ reorganizacji. Dla wielu mały ekran stał się 
zastępstwem albo substytutem kina, teatru, radia bądź spaceru; program dnia 
zaczęto układać podług programu TV”30.

Podobne wnioski można wysnuć z perspektywy telewizji lokalnej. Z jed-
nej strony to, co oglądano w latach sześćdziesiątych na ekranach telewizorów 
niejednokrotnie odzwierciedlało codzienność Szczecina, a z drugiej strony wła-
śnie telewizja – jako nowoczesne medium i technologiczna zdobycz lat sześć-
dziesiątych – zaczęła konstruować rzeczywistość. „Konstruowanie” nie znaczy 
bynajmniej, że tworzono jakiś nieprawdziwy, zafałszowany obraz miasta i jego 
mieszkańców. Jak twierdzi Anthony Giddens:

W sumie w warunkach nowoczesności środki przekazu nie tyle odzwierciedlają 
rzeczywiste zdarzenia, ile częściowo je tworzą. Ale wcale stąd nie wynika – i nie 
należy wyciągać takiego wniosku – że media utworzyły autonomiczny obszar  

„hiperrzeczywistości”, zbudowany wyłącznie ze znaku i obrazu31.

Konstruowanie to oczywiście także ideologizowanie, perswazyjność, „nad-
interpretowanie” – i w tym sensie również można rozpatrywać estetykę obrazów 
telewizyjnych z lat sześćdziesiątych.

28  Pleskot, „Telewizja w życiu Polaków”, 119.
29  Tamże, s. 121.
30  Tamże, s. 135.
31  A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, 

tłum. Alina Szulżycka (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010), 45. Warto dodać dla 
porządku, że tym twierdzeniem brytyjski socjolog dyskutuje z „teorią symulakrów” Jeana 
Baudrillarda. Zob. Jean Baudrillard, Symulakry i symulacja, tłum. Sławomir Królak (Warszawa: 
Sic!, 2005).
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Szczecin z tamtych obrazów jawi się jako przestrzeń, mimo wszystko, no-
woczesna, zarządzana w sposób postępowy, dająca obywatelom mieszkanie, 
pracę i rozrywkę. Ten przekaz umacniała nie tylko telewizja, wypływał on także 
z innych mediów – radia i prasy. Nie ma na to tutaj miejsca, ale warto byłoby po-
równać je ze sobą, zestawiając z nie mniej sugestywnymi literackimi reprezen-
tacjami miasta – choćby z powieściami Ryszarda Liskowackiego, na przykład 
Końcem próby (1962) czy Dniem siódmym i znowu pierwszym (1963), które uka-
zywały Szczecin jako miasto „trudne”, ale dające nadzieję na przyszłość. Zada-
nie dziennikarzy, a szczególnie reporterów telewizyjnych, nie polegało bowiem 
tylko na odtwarzaniu wydarzeń, przekazywaniu faktów czy ich komentowa-
niu, ale także stanowiło rodzaj twórczości estetycznej, „artystycznej”, w takim 
znaczeniu, w jakim film może być nie tylko przedstawieniem świata, ale i jego 
przetworzeniem, nie tylko prawdą, ale przede wszystkim fikcją, równocześnie 
relacją oraz (nad)interpretacją. W latach sześćdziesiątych działały mechanizmy 
cenzury, przekazy medialne były sterowane centralnie, pojęcia ze słownika ter-
minów dziennikarskich – jak „wolność słowa”, „rzetelność” czy „fakty” – miały 
mimo wszystko odmienne niż dzisiaj znaczenie. Dlatego między innymi telewi-
zyjne obrazy Szczecina z tamtego okresu są zmitologizowane, zideologizowane, 
perswazyjne. Co nie znaczy, że tylko tak należy je postrzegać – przede wszyst-
kim mając na uwadze całe spektrum związków estetyki i polityki na gruncie 
społecznym.
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AbstrAkt

Celem artykułu jest wskazanie związków estetyki i polityki na przykładzie funkcjono-
wania szczecińskiej telewizji w latach sześćdziesiątych. Szczecin, od początku istnie-
nia regionalnego ośrodka TVP, kojarzy się przede wszystkim z przemysłem morskim 
i stoczniowym, portem, zawodem marynarza, sportami wodnymi, spędzaniem wolnego 
czasu nad rzeką, jeziorem czy brzegiem morza. Te cechy charakterystyczne Szczecina 
niejednokrotnie podkreślano estetycznym wymiarem filmów i materiałów telewizyj-
nych z tamtego okresu – na przykład ich nieodłącznym elementem jest dźwięk okrętowej 
syreny – które miały wyraźnie perswazyjny, propagandowy charakter. Szczecińską tele-
wizję tworzyli przy tym artyści – radiowcy, aktorzy, pisarze – których praca stanowiła 
styk dwóch przestrzeni: estetycznej i politycznej.

szczecin television centre in the 1960s: aesthetic and Politics

AbstrAct

The purpose of this article is to demonstrate the connections between aesthetic and polit-
ics as exemplified by the Szczecin Television Centre in the 1960s. Szczecin, since the 
establishment of the regional centre of the Polish Television (TVP), has been associated 
primarily with the marine and shipbuilding industry, the port, the profession of seaman, 
water sports, spending free time at the riverside, by the lake or at the seashore. These 
characteristic features of Szczecin were repeatedly emphasized by the aesthetic dimen-
sion of the films and television materials of that time period – e.g. their inherent element 
was the sound of a ship’s siren – which had clearly persuasive, propaganda character. 
The Szczecin television was created by the artists – radiomen, actors, authors, whose 
work was situated at the junction of two spaces: aesthetic and politic.
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Prawne podstawy przemian w Wojsku Polskim po 1990 roku

Po 1989 roku w Siłach Zbrojnych RP dokonano przemian na wielu polach, wśród 
nich zaistniał silny trend dążący do przywrócenia wojsku wielowiekowych trady-
cji. Rozwijał się on na różnych poziomach, od poszczególnych jednostek po Mi-
nisterstwo Obrony Narodowej. W marcu 1990 roku szef resortu powołał zespół 
ekspertów w celu opracowania zasad dziedziczenia tradycji, barw i symboli sił 
zbrojnych. W jego składzie znalazło się około trzydziestu historyków, m.in. prof.
Aleksander Gieysztor, prof. Andrzej Nadolski, prof. Józef Szymański, prof. Ta-
deusz Rawski1. Za podstawę prac eksperci przyjęli uregulowania prawne z 1927 

1  Dariusz Radziwiłłowicz, Tradycje i symbole współczesnych jednostek WP na Warmii i Mazu-
rach (maszynopis niepublikowany), 6.
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roku (wraz z nowelizacją z 1938 r.)2, odwoływali się także do symboliki woj-
skowej okresu II Rzeczypospolitej. Opierano się przy tym na wiedzy z zakresu 
heraldyki, weksylologii i falerystyki3. Kluczowym rezultatem pracy zespołu była 
treść ustawy z 9 lutego 1993 roku O znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej, ale pierwszym dokumentem wykonawczym w tej dziedzinie stał się rozkaz 
ministra Obrony Narodowej (ON) Nr 1/MON z 2 stycznia 1991 roku w sprawie 
dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego. Dokument miał przeło-
mowe znaczenie, bowiem w okresie PRL, a właściwie formalnie do ukazania się 
tego rozkazu, dziedzictwo jednostek WP ograniczało się jedynie do spuścizny 
jednostek 1. i 2. Armii Wojska Polskiego a także partyzanckich formacji Gwardii 
i Armii Ludowej. Teraz odwoływano się do tysiącletnich tradycji oręża, poczy-
nając od czasów piastowskich. Kilka lat później w życie weszła decyzja Nr 229/
MON z 11 sierpnia 2004 roku, w której przekazano możliwość nadawania tra-
dycji i imion patronów pododdziałom wojskowym, a nie jak dotychczas jedynie 
oddziałom4.

Zgodnie z rozkazem inicjatywę przyjęcia nazwy wyróżniającej, związanej 
z dziedziczeniem tradycji oraz nadania imienia patrona, przyznano żołnierzom 
jednostki wojskowej. Przyjęcie tradycji określonych formacji wymagało uzy-
skania przez starającego się zgody władz organizacji kombatanckich, związków 
broni, kół dywizyjnych, pułkowych, a także najbliższej rodziny na używanie na-
zwiska patrona w nazwie jednostki5. Nierzadko o doborze patronów decydował 
Departament Wychowania MON.

2  W 1927 roku, zgodnie z dekretem prezydenta państwa, zmieniony został rysunek godła pań-
stwowego, a minister spraw wojskowych wprowadził nowe godła na płaty sztandarów wojsko-
wych.

3  Heraldyka – jedna z nauk pomocniczych historii, która zajmuje się badaniem rozwoju i zna-
czenia oraz zasadami kształtowania się herbów. Weksylologia i falerystyka to dyscypliny pomoc-
nicze historii, które wyodrębniły się z heraldyki, zachowując wspólne z nią metody badawcze. 
Weksylologia zajmuje się chorągwiami jako rzeczywistymi i symbolicznymi znakami wojskowy-
mi, państwowymi, terytorialnymi, organizacji i grup społecznych a także wyznaniowych. Fale-
rystyka – orderami, odznaczeniami i innymi odznakami oraz znakami honorowymi. Zob. Alfred 
Znamierowski, Heraldyka i weksylologia (Warszawa: Arkady, 2017), 12–24; Krzysztof Filipow, 

„Rozwój badań nad falerystyką w Polsce. Stan i perspektywy”, Kwartalnik Historii Nauki i Tech-
niki 37 (1985), 2: 357–370.

4  Kultywowanie tradycji oręża polskiego w Wojsku Polskim, dostęp 27.12.2018, https://tradycje.
wp.mil.pl.

5  Po 1990 roku, wzorem armii czasów PRL, jednostkom nadawano patronów. Zrezygnowa-
no z sięgającej czasów I Rzeczypospolitej tradycji przyznawania stopnia bądź funkcji szefa jed-
nostki (pułku). W armii koronnej i Wielkiego Księstwa Litewskiego okresu I Rzeczypospolitej 
funkcjonował oficjalny stopień szefa pułku (powyżej pułkownika). Stopnia tego nie przywrócono 
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Na początku lat 90. XX wieku na Pomorzu Zachodnim stacjonowały na-
stępujące związki taktyczne wojsk lądowych: szczecinecka 2. Pomorska Dywi-
zja Zmechanizowana (DZ), koszalińska 8. Bałtycka Dywizja Obrony Wybrzeża 
(DOW), 12. Szczecińska DZ oraz słupskie i lęborskie jednostki 7. Łużyckiej Bry-
gady Obrony Wybrzeża (BOW)6. Wchodzące w ich skład formacje szukały swo-
ich protoplastów. Jednostki zmechanizowane wybierały ich z grona oddziałów 
piechoty najczęściej o tym samym numerze, natomiast artylerzyści, łącznościow-
cy, saperzy, wojskowi medycy czy żołnierze innych jednostek o określonym pro-
filu mieli swoich poprzedników reprezentujących określony rodzaj służby. Był 
tylko jeden wyjątek – w Polsce od 1946 roku nie było jednostek kawalerii, trzeba 
więc było wytypować formacje, którym można przekazać wspaniałe tradycje 
tego rodzaju broni. W związku z koncepcją przeformowania pułków zmechani-
zowanych w brygady pancerne i zmechanizowane, Zespół ds. Dziedziczenia Tra-
dycji Oręża Polskiego w MON przyjął założenie, że tradycje kawaleryjskie będą 
dziedziczyły jednostki pancerne (kawalerii pancernej) oraz dywizyjne bataliony 
rozpoznawcze.

Stargardzkie dziedzictwo ułanów jazłowieckich

Na początku lat 90. XX wieku szczególne miejsce na wojskowej mapie Pomorza 
Zachodniego zajmował stargardzki garnizon, tu bowiem stacjonowały liczne jed-
nostki wchodzące w skład dwóch różnych związków taktycznych. W tej grupie 
był m.in. 2. Batalion Rozpoznawczy 2. Warszawskiej DZ i 9. Pułk Zmechanizo-
wany 12. Szczecińskiej DZ. W 1995 roku na bazie tego ostatniego utworzono 
6. Brygadę Pancerną7, którą rok później przemianowano w 6. Brygadę Kawalerii 
Pancernej. Niezwłocznie podjęto działania mające na celu nadanie nowotworzo-
nej formacji tradycji Podolskiej Brygady Kawalerii, w której skład wchodził m.in. 
jeden z najsławniejszych – 14. Pułk Ułanów Jazłowieckich stacjonujący w okre-
sie II RP we Lwowie. Przeszkodą na drodze do osiągnięcia tego celu był brak 

ani w armii Księstwa Warszawskiego, ani Królestwa Polskiego (1815–1831), ale w siłach zbroj-
nych II RP funkcjonowało stanowisko (ale nie stopień) szefa pułku. Zob. Aleksander Smoliński, 

„W sprawie przywracania tradycji we współczesnym Wojsku Polskim (sztandary, nazwy formacji, 
mundur)”, w: IV Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowych. Koszalin 16 XII 1998, red. Bogu-
sław Polak (Koszalin: Politechnika Koszalińska, 1999), 57.

6  Do 2001 roku w regionie istniały jeszcze dwa wyspecjalizowane związki taktyczne wojsk 
lądowych – 5. Mazurska Brygada Saperów im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Szczecinie Podju-
chach i 2. Brygada Łączności w Wałczu.

7  6. Brygadę Pancerną sformowano decyzją Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 086/org. z dn. 
19.12.1994 r.
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kontaktu z weteranami kawalerii i artylerii konnej. Pomógł tu przypadek, w tym 
czasie praktykę dowódczą w kompanii rozpoznawczej tworzącej się brygady od-
bywał podchorąży Juliusz S. Tym (dziś pułkownik dr hab., profesor Akademii 
Sztuki Wojennej, dyrektor Instytutu Historii Wojskowości i Służb Specjalnych 
tejże uczelni), który z racji swych kawaleryjsko-jeździeckich zainteresowań od 
lat związany był z tym środowiskiem i umożliwił pierwsze kontakty z gronem 
ułanów jazłowieckich w kraju, przede wszystkim mjr. w st. spocz. Eugeniuszem 
Iwanowskim. Opracował też projekt listów intencyjnych do trzech londyńskich 
kół pułków ułanów oraz Zrzeszenia Artylerii Konnej. Pomocy brygadzie udzie-
lił też por. Marek Dragan (dziś pułkownik i dowódca Centralnej Grupy Działań 
Psychologicznych), którego kawaleryjsko-jeździecka aktywność od lat dotyczyła 
przede wszystkim 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich8. Obaj weszli w skład Ko-
misji ds. Tradycji, powołanej 12 kwietnia 1995 roku rozkazem dowódcy bryga-
dy. W staraniach o przejęcie ułań skiej tradycji bardzo dużego wsparcia udzie-
liła Rodzina Jazłowiecka w Polsce9. W tym czasie, co miało duże znaczenie, 
w 6. BKPanc obsadzono już 80 proc. etatu (ok. 2200 żołnierzy).

Powołana przez dowódcę brygady Komisja ds. Tradycji przygotowała wnio-
sek do ministra Obrony Naro dowej o nadanie tradycji, wyznaczenie patrona oraz 
daty święta jednostki. Jako patrona rekomendowano gen. bryg. Konstantego 
Plisowskiego, organizatora i pierwszego dowódcę 14. Pułku Ułanów Jazłowiec-
kich, jako datę święta brygady wskazano 31 sierpnia – dzień zwycięskiej bitwy 
VI Brygady Jazdy i całej 1. Dywizji Jazdy z jednostkami sowieckiej I Armii Kon-
nej pod Komarowem, stoczonej w 1920 roku.

Zgodnie z obowiązującą procedurą, możliwość skierowania powyższego 
wniosku do szefa resortu zależała od akceptacji tego projektu przez weteranów, 
z którymi jak wspomniano, nawiązano już kontakt. Reakcja Koła Pułkowe-
go 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich była niezwłoczna, podczas pobytu w Pol-
sce (15 września–2 października 1995 roku) prezes koła mjr w st. spocz. Jerzy 
T. Nawrocki wręczył dowódcy 6. Brygady Kawalerii Pancernej protokół prze-
kazania barw i tradycji 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich 1. batalionowi czołgów 

8  Juliusz S. Tym, red., Dzieje ułanów jazłowieckich (Warszawa: IPN, 2019), 491.
9  Rodzina 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich (w skrócie Rodzina Jazłowiecka) to jeden z naj-

większych związków rodzinno-kombatanckich, stowarzyszenie zarejestrowane sądownie, dzia-
łające od 1995 roku z upoważnienia Koła Pułkowego w Londynie. To kontynuatorka Kół Pułko-
wych we Wrocławiu i Warszawie, zrzeszająca weteranów – kombatantów 14. Pułku, ich rodziny, 
historyków kawalerii oraz wyjątkowo inne osoby zasłużone dla jego historii i tradycji. Zob. Rodzi-
na 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, dostęp 12.10.2019, http://www.ulanijazlowieccy.pl.
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sporządzony na mocy uchwały walnego zebrania koła, jednakże tę zgodę uzależ-
niono od spełnienia następujących warunków:
 – odzwierciedlenia historii i tradycji pułkowych w sali tradycji batalionu,
 – przodowania 1. bcz w wyszkoleniu wojskowym brygady,
 – propagowania związków ułanów jazłowieckich z klasztorem i zgromadze-

niem ss. niepokalanek i Matką Boską Jazłowiecką poprzez włączenie Modli-
twy ułana jazłowieckiego do ceremonii batalionowych (m.in. podczas święta 
pułkowego, przysięgi wojskowej, mszy św.),

 – corocznego pielgrzymowania reprezentacji batalionu do Sanktuarium Matki 
Boskiej Jazłowieckiej w Szymanowie,

 – wprowadzenia w miarę możliwości przedwojennych, kawaleryjskich nazw 
stopni wojskowych10.

Koła pułkowe w kolejnych miesiącach wyraziły zgodę na przekazanie tra-
dycji, co stało się podstawą do wystąpienia przez brygadę z wnioskiem do mi-
nistra ON, który 20 marca 1996 roku decyzją nr 38/MON nakazał 6. Brygadzie 
Ka walerii Pancernej ze Stargardu Szczecińskiego przyjąć i z honorem kontynu-
ować tradycje VI Brygady Jazdy (1920–1924), 6. Samodzielnej Brygady Kawa-
lerii (1924–1937), Podol skiej Brygady Kawalerii (1937–1939) oraz podległych 
oddziałów, przyjąć jako patrona gen. bryg. Konstantego Plisowskiego, a święto 
obchodzić 31 sierpnia, w rocznicę boju pod Komarowem.

Tradycje jednostek Podolskiej BK przejęły, poprzez nadanie imienia, pod-
oddziały 6. BK Panc:
 – 1. batalion czołgów im. 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich,
 – 2. batalion czołgów im. 6. Pułku Ułanów Kaniowskich,
 – 3. batalion czołgów im. 9. Pułk Ułanów Małopolskich,
 – batalion zmechanizowany im. 9. Zaodrzańskiego Pułku Piechoty,
 – dywizjon artylerii samobieżnej im. 6. Dywizjonu Artylerii Konnej,
 – dywizjon przeciwlotniczy im. 86. Baterii Przeciwlotniczej11. 

10  Wśród przedstawionych warunków przekazanych przez weteranów znajdowało się też zo-
bowiązanie dowództwa batalionu do udzielania pomocy 14. Drużynie Harcerskiej im. 14. Pułku 
Ułanów Jazłowieckich z Sochaczewa (na podstawie porozumienia między ministrem ON i na-
czelnikiem Związku Harcerstwa Polskiego z grudnia 1993 r.). Więcej na temat procesu przekazy-
wania tradycji zob. Tym, Dzieje ułanów, 492.

11  Rozkaz Dowódcy 6. Brygady Kawalerii Pancernej nr 103 z dn. 30.08.1996 w sprawie prze-
kazania tradycji dla pododdziałów 6. Brygady Kawalerii Pancerne; Kronika 1. Batalionu Czoł-
gów 6. Brygady Kawalerii Pancernej, Sala Tradycji 12. Brygady Zmechanizowanej w Stargardzie, 
8. Batalionowi zmechanizowanemu 6. BKPanc przypisano nieułańskie tradycje 9. Zaodrzańskie-
go Pułku Piechoty, zasłużonej w bojach jednostki wchodzącej w skład 3. Pomorskiej DP 1. Armii 
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Uroczystości dziedziczenia historii i barw odbyły się 30 i 31 sierpnia 1996 
roku, kulminacja nastąpiła drugiego dnia, kiedy 6. Brygadzie Kawalerii Pancer-
nej im. gen. bryg. Konstantego Plisowskiego wręczono sztandar. Na uroczystość 
do Stargardu Szczecińskiego przybyli weterani z całego świata, w tym córka pa-
trona brygady Teresa Plisowska-Rosen, która wcześniej wyraziła zgodę na taki 
sposób upamiętnienia swojego ojca12.

Warto kilka zdań poświęcić sławnemu 14. Pułkowi Ułanów Jazłowieckich, 
który po przemarszu z Odessy przez Rumunię dotarł do niepodległej Polski, gdzie 
pod koniec czerw ca 1919 roku rozpoczął działania zbrojne w wojnie polsko-ukra-
ińskiej w Małopolsce Wschodniej. Pułk dowodzony przez mjra K. Plisowskiego, 
podczas walk toczonych 11–13 lipca pod Jazłowcem i Chmielową, wsławił się bra-
wurową szarżą, w rezultacie czego nie dopuścił przeciwnika do klasztoru Sióstr 
Niepokalanek w Jazłowcu, a NMP Jazłowiecka została patronką jednostki, która 
przyjęła swą nazwę od tego właśnie miejsca13. Wiosną 1920 roku wziął udział 
w wyprawie kijowskiej, a latem tego roku pułk, wraz z całą armią, przeszedł 
do działań ofensywnych, 31 sierpnia bił się, jak wspomniano, pod Komarowem, 
a następnie 8–12 października uczestniczył w zagonie na Korosteń14. Za walki 
w latach 1918–1920 pułk został odznaczony przez marszałka Józefa Piłsudskiego 
Orderem Virtuti Militari V klasy.

W okresie międzywojennym 14. puł Jazłowieckich stacjonował we Lwowie, 
skąd w sierpniu 1939 roku w strukturach Podolskiej BK, przydzielonej do Ar-
mii Poznań, ruszył do Wielkopolski. Do historii oręża polskiego przeszła szarża 
pod Wólką Węglową przeprowadzona przez pułk 19 września 1939 roku, którą 
to ułani jazłowieccy otworzyli drogę do Warszawy jednostkom Armii Poznań. 
W stolicy walczyli aż do kapitulacji miasta. 

WP. Pułk w sierpniu 1944 roku prowadził walki na przyczółku warecko-magnuszewskim, póź-
niej niósł pomoc powstańcom warszawskim na przyczółku czerniakowskim. Na Wale Pomorskim 
walczył w rejonie Nadarzyc, w Kołobrzegu w marcu 1945 roku zdobył silnie umocniony rejon 
gazowni. W kwietniu forsował Odrę i walczył na terenie Brandenburgii. W 1946 roku za wyka-
zane bohaterstwo został odznaczony Krzyżem Orderu „Virtuti Militari” V kl i otrzymał miano 

„Zaodrzańskiego”.
12  Kronika 1. Batalionu Czołgów. Szczegółowy opis ceremonii przekazania tradycji został opi-

sany w: Tym, Dzieje ułanów, 494–495.
13  Stanowiło to początek utrzymywanych przez cały okres międzywojenny więzi 14. puł 

Jazłowieckich z klasztorem. Po przekazaniu tradycji zarówno żołnierze 1. bcz 6. BKPanc, jak 
i 2. bpzmot 12. BZ odwiedzali klasztor Sióstr Niepokalanek przeniesiony po wojnie do Szyma-
nowa.

14  Wcześniej, w końcu kwietnia 1919 r., ułani jazłowieccy uczestniczyli w zagonie na Koziatyn.
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Nieprzypadkowo zatem odznaka 6. BKPanc nawiązywała właśnie do kształ-
tu znaku 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich zaprojektowanego w 1921 roku przez 
rtm. Jerzego Onoszkowicza-Jacynę i por. Waleriana Januszewskiego15. W lewym 
górnym polu wiązki promieni otaczających biały krzyż maltański, a interpreto-
wanej jak słońce Podola16, autorzy projektu umieścili inicjały „UJ”, w prawym 
dolnym liczbę „1918”, na środku zaś Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari, któ-
rym jak wspomniano, pułk został odznaczony po wojnie polsko-bolszewickiej17.

Należy dodać że wiele elementów barwy polskiej kawalerii okresu II RP, 
szczególnie tych wiążących się z tak zwaną ułańską fantazją, w tym słynne żu-
rawiejki, miało swój pierwowzór w rosyjskiej tradycji wojskowej. Przykładem 
może być choćby przytoczony rodowód odznaki. Ta zadziwiająca parabola wy-
nikała głównie z faktu, iż od 1831 roku nie istniały własne, narodowe i regularne 
siły zbrojne. Epoka rozbio rów skutkowała powstaniem wielopokoleniowej luki 
w rozwoju polskiej tradycji wojskowej18, stąd, choć bogato czerpano z własnej 
symboliki, nierzadko sięgano do wzorców obcych armii. W opisanym przypadku 
było to tym łatwiejsze, że wielu oficerów 14. puł służyło wcześniej w carskiej 
kawalerii.

Warto dodać, że po klęsce wrześniowej wielu Ułanów Jazłowieckich przez 
Węgry i Rumunię przedostało się do Francji19. Dzięki staraniom oficerów pułku, 
w marcu 1940 roku w 10. Brygadzie Kawalerii Pancernej gen. bryg. Stanisła wa 
Maczka utworzono batalion im. Ułanów Jazłowieckich. Ten pododdział z bro-
nią, drogą morską przedostał się do Wielkiej Brytanii. W formowanych tam Pol-

15  Analizując sylwetkę odznaki 14. puł, można postawić tezę, że twórców mógł zainspirować 
wzór odznaki Korpusu Paziów Jego Imperatorskiej Wysokości, najbardziej prestiżowej uczelni 
wojskowej w Imperium Rosyjskim. Porusza ten wątek m.in. Krzysztof Goździk, Znak Pułkowy 
14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, dostęp 1.02.2019, https://dobroni.pl.

16  Zdzisław Sawicki, Adam Wielechowski, Odznaki Wojska Polskiego 1918–1945. Katalog 
Zbioru Falerystycznego: Wojsko Polskie 1918–1939: Polskie Siły Zbrojne Na Zachodzie (Warsza-
wa: Pantera Books, 2007), 187–188.

17  Krzysztof Filipow, Odznaki pamiątkowe Wojska Polskiego 1921–1939. Kawaleria (Warsza-
wa: Feniks, 1992), 23–25; Henryk Wielecki, Rudolf Sieradzki, Wojsko Polskie 1921–1939: organi-
zacja i odznaki kawalerii (Warszawa: Crear, 1992), 88–89.

18  Smoliński, „W sprawie”, 57; Krzysztof Mijakowski, red., 14. Pułk Ułanów Jazłowieckich. 
Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918–1939 (Warszawa: Edipresse Polska, 2012), 14–16.

19  Część ułanów, którzy stanowili nadwyżki mobilizacyjne 14. puł weszła w skład sformowa-
nego 14 września 1939 roku Marszowego Pułku Podolskiej BK, który zgodnie z rozkazem prze-
szedł na teren Węgier, podobnie jak jazłowiacy z Ośrodka Zapasowego brygady. Zieloną granicę 
przekroczyła też pewna grupa oficerów pułku. Zob. Lesław Kukawski, Ułani Jazłowieccy. Barwa 
i broń 1918–1998 (Grajewo, 2001), 15.
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skich Siłach Zbrojnych 1. batalion strzelców 1. Brygady Strzelców otrzymał imię 
14. Pułku Ułanów Jazłowieckich. Taki był początek starań o odtworzenie na Wy-
spach sławnej jednostki. Te działania, po odmowie gen. Władysława Sikorskiego 
co do przywrócenia tradycyjnej nazwy, zakończyły się połowicznym sukcesem 
i 17 sierpnia 1942 roku batalion przemianowano na 14. Pułk Kawalerii Pancernej 
(14. pkpanc). Dopiero 8 stycznia 1944 roku przyznano mu nazwę 14. Pułku Uła-
nów Jazłowieckich20. Kilka miesięcy po przekształceniu batalionu w pułk, ułan 
Teodor Hartglas zaprojektował odznakę pamiątkową jednostki, która została za-
twierdzona pismem Gabinetu Naczelnego Wodza i Ministra Spraw Wojskowych 
1 października 1942 roku21. Miała ona kształt krzyża maltańskiego z lekko wypu-
kłym obramowaniem, w odznakach oficerskich pokrytego białą emalią. Kokardę 
pod krzyżem stanowiło koło z sylwetkami przednich części czołgów, ukazanych 
z góry, które wiązały jego ramiona. W środku krzyża umieszczono sześciokąt, 
na którym umieszczone zostały inicjały „UJ”, oznajmiające kontynuowanie tra-
dycji 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich. Odznaka dla szeregowych była bez emalii, 
z oksydowanego metalu, a wymiary obydwu wersji wynosiły 50 x 50 mm. Wyko-
nywała je firma Firma Chisholm and Mackay z Edynburga22.

Odznaki 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich 16. BKPanc według przedwojen-
nego wzoru wybiła w srebrze londyńska firma Spink and Son. Znana jest również 
wersja odznaki, w której ramiona krzyża pokryte zostały białą emalią z czarno

-granatowym tłem Orderu Virtuti Militari i pozłacanymi inicjałami oraz datą23. 
Co ciekawe, 6. Brygadzie Kawalerii Pancernej nie przekazano tradycji formacji 
Ułanów Jazłowieckich utworzonych we Francji i w Wielkiej Brytanii.

20  14. Pułk Ułanów Jazłowieckich wchodził wówczas w skład 16. Samodzielnej Brygady Pan-
cernej, która nie wzięła udziału w walkach, pozostając w Wielkiej Brytanii. Żołnierze pułku kie-
rowani byli, w celu uzupełnienia strat, do oddziałów 1. Dywizji Pancernej uczestniczącej w wy-
zwalaniu Francji, Holandii, kończącej swój szlak bojowy w Niemczech.

21  Kukawski, Ułani Jazłowieccy.
22  Tamże; Jan Partyka, Odznaki i oznaki Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 1939–1945 (woj-

ska lądowe) (Rzeszów: Libri Ressovienses, 1997), 41.
23  Partyka, Odznaki; Józef Dembiniok, Bernard Szczech, Andrzej Urbański, Oznaki i odznaki 

Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Część I, Wojsko Polskie we Francji I Korpus Polski w Wiel-
kiej Brytanii (Warszawa: KAW, 1984), 154.
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Rycina 1. Ewolucja kształtu odznaki: od góry, od lewej: odznaka Korpusu Paziów  
Jego Imperatorskiej Wysokości, oficerska 14.puł, 14. pkpanc, 14.puł (Spink and Son),  

6. BKPanc, 2. bpzmot 12. BZ (opracowanie własne)

Wracając do Stargardu i wątku falerystycznego, komisja do spraw tradycji 
utworzona w 6. BKPanc opracowała regulamin odznaki pamiątkowej i 17 maja 
1995 roku przedstawiła go do konsultacji oraz zatwierdzenia przez zebranie 
oficerskie, chorążych i podoficerów zawodowych. Regu lamin został przesłany 
do ministra ON, który decyzją nr 38 z dnia 20 marca 1996 roku zatwierdził go. 
Opracowana przez mjr. Leszka Ziółkowskiego, przy udziale por. Marka Dragana 
i st. kpr. pchor. Juliusza S. Tyma odznaka o wymiarach 45 x 45 mm to krzyż 
kawalerski pokryty białą emalią. W jego centrum umieszczono tarczę z herbem 
Stargardu, na pionowych ramionach krzyża – cyfrę „6” (górne ramię) i inicjały 

„BKPanc” (dolne), na poziomych daty – „1920” (lewe) i „1995” (prawe). Pierw-
sza to rok powstania VI Brygady Jazdy i zwycięskiej bitwy pod Komarowem, 
druga symbolizuje utworzenie 6. Brygady Kawalerii Pancernej. Między ramio-
nami krzyża na wiązkach promieni umieszczono cztery proporczyki jednostek 
Podolskiej Brygady Kawalerii: 6. Pułku Ułanów (puł), 9. puł, 14. puł i 6. Dywi-
zjonu Artylerii Konnej (dak). Odznaki wykonała pracownia grawerska Elżbiety 
Graczyk z Poznania, a pierwsze egzemplarze wręczono 3 maja 1996 roku24. Jak 

24  Zdzisław Sawicki, Adam Wielechowski, Odznaki Wojska Polskiego 1989–2002. Katalog 
zbioru falerystycznego (Warszawa: Bellona, 2003), 35.
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zaznacza Lesław Kukawski, autor książki poświęconej Ułanom Jazłowieckim, 
w projekcie odznaki nie uwzględniono ważnej tradycji funkcjonującej w Wojsku 
Polskim II RP. Kolejność przedstawiania pułków wyznaczał ich numer, ale za-
sadę tę zmieniano, gdy któraś z jednostek była odznaczona Orderem Wojennym 
Virtuti Militari25. Zgodnie z tym, na odznace kolejność barw pułków powinna 
być inna. Na miejscu pierwszym winien znaleźć się 14. puł Jazłowieckich, ka-
waler Orderu Virtuti Militari z roku 1920, odznaczony też za niezwykłe mę-
stwo w kampanii 1939 roku w Polsce, na miejscu drugim 9. puł Małopolskich, 
odznaczony Orderem Virtuti Militari za kampanię 1939 roku, na trzecim 6. puł 
Kaniowskich i 6. dak na czwartym26. 

Stargardzka 6. BKPanc szkoliła się intensywnie, brała udział w wielu ćwi-
czeniach i operacjach prowadzonych w kraju i za granicą, m.in. w Iraku w 2003 
roku. Tym bardziej niespodziewana była decyzja ministra ON o rozwiązaniu jed-
nostki, co nastąpiło 30 czerwca 2007 roku27. Nie zlikwidowano jednego batalionu, 
który wszedł w skład 12. Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera 
jako 2. Batalion Piechoty Zmotoryzowanej (bpzmot). Przejął on dziedzictwo tra-
dycji, barwy i symbolikę 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich oraz otrzymał nazwę 
wyróżniającą,, 14. Batalion Ułanów Jazłowieckich”28. W ten sposób zachowano 
ważne dziedzictwo, święto batalionu przypada 11 lipca, w rocznicę bitwy pod 
Jazłowcem. Ten pododdział posiada własną odznakę o wymiarach 55 x 55 mm, 
nawiązującą bezpośrednio do kształtu znaku poprzedników, w której datę „1918” 
zamieniono na „1994”. Wybito ją w poznańskiej pracowni grawerskiej Jarosława 
Jakubowskiego. Żołnierzy batalionu wyróżniają też żółte proporczyki z białym 
paskiem noszone na beretach oraz oznaki brygady z liczbą „12” na rękawach 
kurtek mundurów wyjściowych i polowych29. 

25  Podobna zasada panowała wśród żołnierzy o tym samym stopniu – pierwszeństwo miał 
zawsze kawaler Orderu „Virtuti Militari”.

26  Tym, Dzieje ułanów, 492; Kukawski, Ułani Jazłowieccy, 38.
27  Obiekty po 6. BKPanc zostały przejęte przez 12. Brygadę Zmechanizowaną i Brygadę 

Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód.
28  Przekazanie tradycji nastąpiło na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej nr 349/

MON z 3 sierpnia 2007 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji oraz nazwy wyróżniającej 
przez pododdziały 12. Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera w Szczecinie.

29  Sprawę tę regulowało zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 1996 ro ku 
(Nr 28/MON: w sprawie odznak pamiątkowych i odznak absolwentów oraz oznak dla celów roz-
poznawczych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej). Po raz pierwszy w beretach przy-
ozdobionych żółtymi proporczykami z białym paskiem nawiązującymi do barw 14. puł Jazło-
wieckich wystąpili żołnierze 1. bcz 6. BKPanc w dniach 30 i 31 sierp nia 1996 roku w Stargardzie 
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Kanclerz Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari gen. bryg. w st. spocz. 
Stanisław Nałęcz-Komornicki w 1999 roku podjął rozmowy z przedstawicielami 
Rodziny Jazłowieckiej w sprawie utożsamienia 1. Batalionu Czołgów im. 14. Puł-
ku Ulanów Jazłowieckich z poprzednikiem. Miało to nastąpić w drodze prze-
niesienia Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari z historycznego 
sztandaru pułku na proporzec batalionu, ale sprzeciwiło się temu londyńskie 
Koło Pułkowe 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich. Dopiero po jego rozwiązaniu się 
i po uzyskaniu zgody wszystkich ży jących weteranów pułku, nastąpiło utożsa-
mienie stargardzkiego 14. batalionu Ułanów Jazłowieckich z 14. Pułkiem Ułanów 
Jazłowieckich. Doszło do tego 9 stycznia 2008 roku, w trakcie uroczystego poże-
gnania sformowanej na bazie 12. Brygady Zmechanizowanej X zmiany Polskie-
go Kontyngentu Wojskowego w Iraku, której rdzeń stanowił 14. batalion Ułanów 
Jazłowieckich. Order Wojenny Virtuti Militari na sztandar pododdziału przeniósł 
kanclerz Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari gen. bryg. w st. spocz. Sta-
nisław Nałęcz-Komornicki. Tym samym dokonał się ostatni akt procesu przeka-
zania bojowych dokonań sławnych poprzedników następcom ze Stargardu.

Rycina 2. Żołnierze 2. bpzmot Ułanów Jazłowieckich 12. BZ podczas obchodów święta  
100 rocznicy nieodległości. Zwracają uwagę proporczyki na beretach i oznaki 12. BZ  

na rękawach. Szczecin, Wały Chrobrego 11 listopada 2018 roku (fot. Grzegorz Ciechanowski)

Szczecińskim podczas uroczystości przejęcia tradycji i wręczenia nowego sztandaru. Zob. Ku-
kawski, Ułani Jazłowieccy, 38.
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Stargardzka tradycja Szwoleżerów Rokitniańskich

Drugą grupą jednostek, które przyjmowały kawaleryjskie tradycje były batalio-
ny rozpoznawcze wchodzące organicznie w skład dywizji wojsk lądowych. Był 
to zabieg dość kontrowersyjny z wcześniej wspomnianych powodów – weterani 
kawaleryjskich pułków niechętnie podchodzili do projektu powierzenia dziedzic-
twa swoich jednostek formacjom o niższym statusie organizacyjnym. Jednym 
z nich był 2. Batalion Rozpoznawczy 2. Dywizji Zmechanizowanej30.

Jak wspomina jego ówczesny dowódca ppłk Marek Gajewski, idea ubiega-
nia się o przejęcie tradycji 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich narodziła się 
w jednostce, ten pomysł nie został „narzucony z Warszawy”. O wyborze decy-
dował co oczywiste numer, ale dochodził do tego niezwykły zbieg okoliczności – 
w okresie międzywojennym szwoleżerowie stacjonowali w Starogardzie na Po-
morzu, a zainteresowani przejęciem tradycji – w Stargardzie Szczecińskim. Taka 
analogia nazw miejscowości działała na emocje obu stron. Nie mając kontaktu 
z weteranami sławnej jednostki, dowództwo 2. brozp wystosowało pismo do bur-
mistrza Stargardu31. Adres okazał się trafiony, władze miasta współpracowały 
z miejscowym Muzeum Ziemi Kociewskiej, a ta placówka utrzymywała kontakt 
z przedwojennymi szwoleżerami, którzy w Starogardzie Gdańskim nie posiadali 
swojego stowarzyszenia32.

2. Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich swój rodowód wywodził z formacji 
kawalerii Legionów Polskich tworzonych od początku I wojny światowej na zie-
miach zaboru austriacko-węgierskiego. Wzięły one udział w kampanii karpac-
ko-bukowińskiej, a do historii polskiego oręża przeszła szarża z 13 czerwca 1915 
roku na pozycje piechoty rosyjskiej pod wsią Rokitna, kiedy na wraże okopy 
ruszyli ułani 2. szwadronu II Brygady Legionów Polskich prowadzeni przez rtm. 

30  Tadeusz Krząstek, Andrzej Czesław Żak, Z ziemi włoskiej do Polski (Warszawa: Mini-
sterstwo Obrony Narodowej, 1997), 87. W 1989 roku 20. Warszawska Dywizja Pancerna została 
zrestrukturyzowana, przyjęła też numer i tradycje rozformowywanej 2. Warszawskiej Dywizji 
Zmechanizowanej z Nysy. Zob. Grzegorz Ciechanowski, „Tradycje wojskowe związków taktycz-
nych wojsk lądowych na Pomorzu Zachodnim”, w: Pomorze Militarne. Stulecie odrodzenia Polski 
a region, red. Kazimierz Kozłowski (Szczecin: Kadruk, 2018), 150.

31  Relacja płk. Marka Gajewskiego, dowódcy 2. brozp Szwoleżerów Rokitniańskich z dnia 
25.02.2019 roku.

32  W 1950 do nazwy Starogard dodano przymiotnik „Gdański”, w celu odróżnienia go od 
Stargardu Szczecińskiego.
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Zbigniewa Dunin-Wąsowicza33. Okupili to krwawymi stratami, poległ m.in. do-
wódca szwadronu, z atakujących 64 ułanów wróciło sześciu, a efekty ataku nie 
zostały wykorzystane, bo własna piechota w niedostatecznym stopniu wsparła 
ułanów. Tym niemniej czyn ten stał się symbolem niezwykłego poświęcenia 
polskich kawalerzystów34. Zasłużona w bojach legionowych formacja otrzymała 
1 stycznia 1919 roku „gwardyjskie” miano 2. Pułku Szwoleżerów35, a pół roku 
później 20 czerwca, dla upamiętnienia tej szarży, otrzymała nazwę 2. Pułku 
Szwoleżerów Rokitniańskich36. W styczniu 1920 roku pułk uczestniczył w przej-
mowaniu Pomorza z rąk niemieckich, od kwietnia walczył w Galicji Wschodniej 
przeciwko oddziałom 1. Armii Konnej, a swój szlak bojowy zakończył 10 paź-
dziernika 1920 roku udziałem w zdobyciu Korostenia.

2. Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich we wrześniu 1939 roku w składzie Po-
morskiej BK toczył boje okupione wielkimi stratami z przeważającymi siłami 
niemieckimi w Borach Tucholskich, walczył na linii Wisły o utrzymanie prze-
praw mostowych, uczestniczył w bitwie nad Bzurą, przebijał się do Warszawy, 
a żołnierze którym to się udało, wzięli udział w jej obronie37.

Pierwsze spotkanie z gośćmi ze Starogardu Gdańskiego odbyło się w star-
gardzkich „czerwonych koszarach” 1 kwietnia 1995 roku. Wzięli w nim udział, 
obok dowództwa batalionu, dyrektor Muzeum Ziemi Kociewskiej Andrzej Bła-
żyński oraz dwaj szwoleżerowie por. J. Leszczyński i J. Czapiewski38. W kronice 
starogardzkiego muzeum zapisano:

Celem spotkania było przedstawienie propozycji przejęcia tradycji 2 pSzR przez 
w/w jednostkę [2. brozp – przyp. aut.], uzyskanie opinii o tym b. szwoleżerów, 
omówieniu trybu przygotowań i etapów postępowania celem zmiany nazwy dla 

33  W pierwszych dniach czerwca 1915 roku 2. i 3. szwadron zostały połączone w II dywizjon, 
który wchodził w skład II Brygady Legionów Polskich. Autor posługuje się oryginalną numeracją 
jednostek stosowaną w danym okresie.

34  Wiesław Gogan, 2. Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich (Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum, 
2015), 42–58.

35  Wyróżnienie taką nazwą było nawiązaniem do chwały 1. Pułku Lekkokonnego Polskiego 
Gwardii Cesarskiej (fr. 1er régiment de chevau-légers lanciers polonais de la Garde impériale), 
istniejącego w latach 1807–1815, wsławionego m.in. szarżą 3. szwadronu tego pułku pod Somo-
sierrą.

36  Gogan, 2. Pułk, 107–111.
37  Mariusz Kardas, „Jak to Gdynia kawalerią stała: tradycje kawaleryjskie przedwojennej 

Gdyni”, Zeszyty Gdyńskie 4 (2009): 163.
38  Kronika Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie, Muzeum Ziemi Kociewskiej w Staro-

gardzie, bzs.
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Batalionu. Ustalono, że Muzeum będzie wspomagać te poczynania swoją wiedzą 
oraz eksponatami39.

W efekcie 13 kwietnia 1996 roku na rynku w Stargardzie Szczecińskim 
odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru 2. Batalionowi Rozpoznawczemu 
Szwoleżerów Rokitniańskich, bo taką oficjalną nazwę otrzymała wówczas jed-
nostka40. Batalion swoje doroczne święto obchodził 13 czerwca na pamiątkę szar-
ży pod Rokitną. Jak wspomina dowódca batalionu ppłk Marek Gajewski, jego 
podwładni pozytywnie odnieśli się do idei przejęcia tradycji sławnego pułku ze 
Starogardu. Świadczy o tym również kształt odznaki nawiązujący bezpośrednio 
do przedwojennego wzoru zaprojektowanego w roku 1921 przez rtm. Stanisława 
Lewickiego. Kolejny, niewiele różniący się projekt został zatwierdzony w roku 
1926. Była to dwuczęściowa odznaka, mająca kształt krzyża pokrytego białą 
emalią o ramionach zwężających się ku środkowi i zamkniętych wklęsłą krawę-
dzią z kulkami. Na przecięciu jego ramion umieszczono dwie skrzyżowane lance 
z proporczykami w barwach pułku – białe z amarantowym paskiem. Na środku 
znalazł się wizerunek rogatej czapki szwoleżerskiej z okresu Księstwa Warszaw-
skiego41.

W pierwszym wzorze z 1921 roku na lewym ramieniu krzyża umieszczona 
została data „1914”, na górnym „1915”, na prawym „1918”, na dolnym znalazły się 
inicjały pułku „2SzR”. Na odznace z 1926 roku pozostały tylko inicjały. W bata-
lionie rozpoznawczym 2. DZ zaadoptowano ten wzór, wzór odznaki opracowany 
przez kpt. Piotra Skwarka miał nieco mniejsze rozmiary 39 x 39 mm, usunięto 
też wspomniane inicjały. Pierwsze egzemplarze tego wzoru wykonał warszawski 
grawer Andrzej Panasiuk42.

39  Tamże.
40  Decyzja Nr 23/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 marca 1996 r. w sprawie prze-

jęcia dziedzictwa tradycji, nadania nazwy wyróżniającej oraz ustanowienia dorocznego Święta 
2. Batalionu Rozpoznawczego 2. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej im. gen. Jana Henryka 
Dąbrowskiego w Stargardzie Szczecińskim.

41  Więcej na temat odznaki pułkowej: Filipow, Odznaki, 10–11; Wielecki, Sieradzki, Wojsko 
Polskie, 88–89; Juliusz S. Tym, Wielka Księga Kawalerii Polskiej. Odznaki Kawalerii. 2 Pułk 
Szwoleżerów. Odznaka pułkowa (Warszawa: Edipresse, 2019), 5–10.

42  Sawicki, Wielechowski, Odznaki Wojska Polskiego 1918–1945, 109. Autorzy tej publikacji 
informują, że odznaka została wypuszczona w wersji kolekcjonerskiej. W rzeczywistości przygo-
towano regulamin jej nadania, jej wizerunek widnieje na zaproszeniu rozsyłanym do gości uro-
czystości wręczenia sztandaru, choć pierwsze egzemplarze wręczono nieco później. Relacja płk. 
Marka Gajewskiego, dowódcy 2. brozp Szwoleżerów Rokitniańskich z dnia 25.02.2019 roku.
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Rycina 3. Odznaki szwoleżerów: od lewej 2. pSzR pierwszego wzoru,  
2. pSzR drugiego wzoru i 2. br Szwoleżerów Rokitniańskich (opracowanie własne)

Szwoleżerskie tradycje w Stargardzie Szczecińskim nie funkcjonowały jed-
nak długo. Dwa lata później rozwiązano 2. Pomorską Dywizję Zmechanizowaną 
i większość jednostek wchodzących w jej skład, w tym 2. Batalion Rozpoznaw-
czy Szwoleżerów Rokitniańskich. Tradycji tej jednostki nie przekazano żadnej 
innej formacji Wojska Polskiego. Coś jednak pozostało, choć w symbolicznym 
wymiarze. Rysunek odznaki 2. pSzR prezentowany jest dziś w sali tradycji 7. Po-
morskiej BOW w Słupsku, która dziedziczy tradycje Pomorskiej Brygady Kawa-
lerii, w skład której wchodził starogardzki pułk.

Rycina 4. Imitacje lanc z proporczykami i odznaki pułków Pomorskiej BK, wśród nich symbole 
2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich, ostatnie „żywe” elementy odwołujące się do tradycji  

tej jednostki. Słupsk, 2019 rok (fot. Marcin Lasoń)
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Na tym jednak historia kultywowania tradycji 2. pSzR się nie kończy. W 2006 
roku w Starogardzie Gdańskim powstało Stowarzyszenie Szwadron Kawalerii 
im. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich, któremu Zrzeszenie Kół Pułkowych 
Kawalerii w Londynie przyznało prawo do dziedziczenia tradycji bojowej i barw 
tej elitarnej jednostki. Wchodząc w skład Federacji Kawalerii Ochotniczej Rze-
czypospolitej Polskiej, szwadron otrzymał zgodę na używanie mundurów, na-
zewnictwa i stopni kawaleryjskich zaakceptowanych przez Ministerstwo Obrony 
Narodowej. Członkowie stowarzyszenia w historycznych mundurach uczestniczą 
w obchodach świąt państwowych i wojskowych, współpracując głównie z do-
wództwem i jednostkami 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Króla 
Kazimierza Jagiellończyka43. Dowództwo tego związku taktycznego zlokalizo-
wane jest w Elblągu, jednostki dywizji stacjonują na Warmii i Mazurach.

AbstrAkt

Po 1990 roku w Siłach Zbrojnych RP rozpoczął się proces dziedziczenia tradycji woj-
skowych, po 45-letniej przerwie okresu PRLu, obejmujących tysiącletnią orężną historię 
Polski. Przebiegał on oddolnie, przy dużym zaangażowaniu żołnierzy zawodowych po-
szczególnych jednostek, wspierany był przez działania wyspecjalizowanych instytucji 
Ministerstwa Obrony Narodowej, co wiązało się m.in. z przekonaniem do tej idei sto-
warzyszeń weteranów czy członków rodzin dowódców, którzy mieli stać się patrona-
mi określonych formacji. Starano się o przyznanie dziedzictwa formacji o tym samym 
numerze oraz profilu służby. W wojsku od 1946 roku nie istniały jednostki kawalerii, 
stąd w resorcie obrony podjęto działania, aby określone pułki zmechanizowane, później 
brygady oraz dywizyjne bataliony rozpoznawcze przejęły tradycje tego rodzaju wojsk, 
tak zasłużonego w historii polskiej wojskowości.

Na mapie Pomorza Zachodniego szczególne miejsce zajmował wówczas garnizon w Star-
gardzie Szczecińskim, gdzie stacjonowały jednostki wchodzące w skład dwóch różnych 
dywizji zmechanizowanych (DZ). W artykule opisano proces dziedziczenia tradycji 
przez 6. Brygadę Kawalerii Pancernej 12. DZ oraz 2. Batalion Rozpoznawczy 2. DZ 
z uwzględnieniem analizy falerystycznej. 

43  Szwadron Kawalerii im. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich, dostęp 17.01.2019, http://
www.2szwol.darsite.pl.
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cAvAlry colours And trAditions of contemporAry Army units  
of the stArgArd gArrison

AbstrAct

After the year 1990 in the Polish Armed Forces started the process of inheritance of the 
military traditions encompassing thousand years old history of the Polish Army. It was 
a grassroots process with great commitment from the military professionals in the army 
units, supported by the action of the specialized institutions of the Ministry of National 
Defence aimed at persuading this idea to the veteran associations or family members of 
the commanders, who were to become patrons of particular army formations. Efforts 
were made to assign the heritage to the formation of the same number and service profile. 
From 1946 in the Army didn’t exist the cavalry units, therefore the Department of De-
fence took actions so as to particular motorized regiments, later brigades and divisional 
reconnaissance battalions, assumed the traditions of this branch of service, so merited 
in the history of the Polish military. On the map of Western Pomerania particular pos-
ition occupied at that time the garrison in Stargard Szczeciński, where were stationed 
units belonging to two different mechanized divisions. The article describes the process 
of tradition inheritance by the 6th Armoured Cavalry Brigade of the 12th Mechanized 
Division and the 2nd Reconnaissance Battalion of the 2nd Mechanized Division, with 
addition of the phaleristic analysis.
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Istniejące powiązania w obszarze tworzenia i realizacji PP między sektorem po-
zarządowym a JST – ze względu na uczestników – są przedmiotem zaintereso-
wania politologii. W niniejszym opracowaniu zbadany zostanie udział OP w two-
rzeniu PP w województwie zachodniopomorskim.

Po utworzeniu struktur samorządu terytorialnego pojawiła się refleksja 
na temat podmiotowości społeczności lokalnych, ich samorządnej roli w realiza-
cji zadań i PP obok, a raczej wraz z JST. Po lawinowym wręcz okresie rozkwitu 
nowych OP w latach 90. XX wieku, razem z dojrzewaniem społeczeństwa oby-
watelskiego i trzeciego sektora w Polsce nastąpił rozwój symetryczności part-
nerstwa obu podmiotów w tworzeniu i realizacji zadań publicznych. Nie tylko 
wzrasta zainteresowanie społeczeństwa demokracją proceduralną i formami de-
mokracji partycypacyjnej, rozwijają się także oczekiwania co do skuteczności 
działań i profesjonalizacji trzeciego sektora – współpraca między sektorem po-
zarządowym i samorządowym nabrała symetrii1. Czy podobnie dzieje się w sa-
morządzie województwa zachodniopomorskiego a PP staje się elementem tejże 
współpracy? Jak wygląda zaangażowanie trzeciego sektora, reprezentowanego 
w badaniu przez zachodniopomorskie organizacje pozarządowe, w tworzenie 
PP? Czy samorząd terytorialny widzi w OP partnerów w tworzeniu PP?

Udzielenie odpowiedzi na postawione pytania badawcze wymagało posłu-
żenia się metodami i technikami charakterystycznymi dla politologii oraz dys-
cyplin pokrewnych, m.in. metodą deskryptywną2. Wykorzystano również obser-
wację uczestniczącą, jako konsekwencję doświadczeń autorów3. Badania zostały 
przeprowadzone w ramach przygotowywania rozprawy doktorskiej. Formułując 
wnioski, odwołano się także do własnych obserwacji i przemyśleń, wynikających 

1  Wniosek ten wypływa z badań przeprowadzonych nad stanem współpracy OP z JST w woje-
wództwie zachodniopomorskim, zob. szerzej: Ewa Włodyka, „Współpraca organizacji pozarządo-
wych z jednostkami samorządu terytorialnego w województwie zachodniopomorskim po 2004 r.” 
(rozprawa doktorska, Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2018). Celem rozprawy było ziden-
tyfikowanie problemów i zmiennych, które dotyczą wymienionej współpracy po wejściu w życiu 
Ustawy z 23.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego, Dz.U 2003, nr 96, poz. 873, z późn. 
zm. wraz z analizą tychże problemów oraz przedstawieniem możliwych rozwiązań służących 
rozwojowi współdziałania obu kategorii podmiotów.

2  Zastosowane techniki badawcze: CAWI (Computer Assisted Web Interviews, wspomagany 
komputerowo wywiad przy pomocy ankiety w formie elektronicznej), analiza danych zastanych 
(jakościowa analiza dokumentów, desk research).

3  Przykład obserwacji uczestniczącej: działalność w Radzie Działalności Pożytku Publiczne-
go, samorządzie gminnym, OP, uczestnictwo w Forach Pełnomocników NGO organizowanych 
dla pracowników samorządowych przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomor-
skiego (UMWZ).
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z wcześniej przeprowadzonych badań oraz nabytych doświadczeń zawodowych. 
Publikacja nie wyczerpuje w całości poruszanej problematyki, niemniej może 
stanowić przyczynek do dalszej dyskusji.

Polityki publiczne a współpraca samorządu terytorialnego  
i organizacji pozarządowych

Tytułowe pojęcie jest bezpośrednim tłumaczeniem angielskiego terminu public 
policy a najbardziej charakterystycznym ujęciem porządkującym pojęcie polityki 
publicznej wydaje się być przedstawianie jej jako procesu, który składa się z kil-
ku następujących po sobie odrębnych stadiów4. „W tym ujęciu sprawujący władzę 
politycy oraz podporządkowany im aparat pomocniczy administracji publicznej 
przechodzą przez kolejne stadia procesu decyzyjnego”5. Istotne decyzje w sfe-
rze publicznej należą do organów władzy publicznej, ze szczególnym uwzględ-
nieniem administracji rządowej oraz samorządowej, będących odpowiedzialny-
mi za kreowanie i realizację polityk publicznych. PP można więc określić jako 
zbiór procesów, których realizację podejmuje administracja w ramach swej misji 
zaspokajania potrzeb publicznych6. Należy zaznaczyć, że PP jest też pojęciem 

4  Stąd nazwy „model stadialny” lub „heurystyka stadialna”.
5  Rafał Szarfenberg, „Polityka publiczna-zagadnienia i nurty teoretyczne”, Studia z polityki 

publicznej 1 (2016): 50. Etapy te to: 1. Zbieranie danych, ich selekcja i analiza w celu określe-
nia problemów do rozwiązania. 2. Proponowanie alternatywnych rozwiązań dla zidentyfikowa-
nych problemów oraz ich ocena na podstawie ich kosztów i korzyści. 3. Wybór rozwiązań i ich 
doprecyzowanie w języku prawnym aktów normatywnych i w zgodzie z obowiązującymi pro-
cedurami. 4. Wstępne określenie oczekiwań wobec administracji oraz obywateli, wynikających 
z przyjętych rozwiązań. 5. Wdrożenie i realizacja rozwiązań, czyli zastosowanie ich przez ad-
ministrację i dostosowanie zachowań przez obywateli. 6. Ocena sukcesów i porażek wdrożenia 
i realizacji działań. 7. Zakończenie działań i rozpoczęcie nowego cyklu lub poprawianie aktów 
normatywnych w wyniku stwierdzonych problemów w realizacji. Jedną z pierwszych propozy-
cji tego typu zaproponował Harold Lasswell w latach 50. XX w. pod nazwą „proces decyzyj-
ny” (Karsten Ronit, Tony Porter, “Harold Lasswell. The Decision Process: Seven Categories of 
Functional Analysis”, w: The Oxford Handbook of Classics in Public Policy and Administration, 
red. Samir Balla, Max Lodge, Ernest Page (Oxford: Oxford Handbooks, 2015), 56–57, dostęp 
10.08.2019, https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199646135.001.0001/
oxfordhb-9780199646135-e-23. Także wiele podręczników akademickich dotyczących zagadnie-
nia polityki publicznej odnosi się do powyższej koncepcji (np. Andrzej Zybała, Polityki publiczne. 
Doświadczenia w tworzeniu i wykonywaniu programów publicznych w Polsce i w innych krajach 
(Warszawa: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 2012).

6  Andrzej Potoczek, Polityka terytorialna jako polityka publiczna (Toruń: Jagiellońskie Wy-
dawnictwa Naukowe, 2017), 161. Ponadto, autorzy zwracają uwagę, że w opracowaniach stosuje 
się liczbę pojedynczą pojęcia polityka publiczna, oraz „nauki o polityce publicznej”, w praktyce 
natomiast stosowanym znacznie częściej pojęciem jest „polityki publiczne” – w liczbie mnogiej. 
Zastosowanie takie wskazuje na wiele typów działań wykonywanych w imieniu obywateli za 
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szerszym i obejmującym więcej elementów niż wyspecjalizowana pod kątem 
działań administracji publicznej polityka administracyjna7.

Nie tylko administracja publiczna jest odpowiedzialna za tworzenie PP – 
współudział swój powinna mieć tu partycypacja publiczna jako praktyczny 
wyraz społeczeństwa obywatelskiego, które to według Wiktora Osiatyńskiego 

„określa przestrzeń pomiędzy rodziną, państwem a rynkiem, w której działają 
oddolne organizacje społeczne”8. Przede wszystkim partycypacja publiczna jest 
sposobem rządzenia i kształtowania różnych dziedzin życia publicznego, nie zaś 
samodzielnym obszarem działania. Jest więc uczestnictwem, pod różną postacią, 
obywateli w procesach zarządzania publicznego. Ma też charakter stopniowal-
ny (od informowania aż do powierzania samodzielnego przygotowania pewnych 
rozwiązań), a korzystanie przez władze lokalne z określonych form wskazuje, 
czy mieszkańcy są przez te władze traktowani jako istotny partner we współrzą-
dzeniu, czy też jedynie uznawani za biernych odbiorców podejmowanych przez 
nie decyzji9.

pomocą specyficznych narzędzi (np. regulacje współpraca, argumentowanie, debatowanie, anali-
zy, przyjmowanie określonych postaw, kształtowanie bodźców i wskaźników działań). Za: Zybała, 
Polityki publiczne, 13.

7  Można stąd uznać, że administracja publiczna jest obecnie podstawowym systemem podmio-
tów uczestniczących w tworzeniu i realizacji PP. Rozwój koncepcji PP ze swoim rodowodem ma 
natomiast na celu wzrost udziału podmiotów spoza struktury administracji publicznej w rozwią-
zywaniu problemów społecznych i tym samym zwiększenie partycypacji społecznej. Administra-
cja publiczna dla podmiotów tworzących PP jest narzędziem, instrumentem ich wdrażania oraz 
następnie oceny ich stosowania. Taki sposób rozumienia roli administracji publicznej mieści się 
w sposobie jej definiowania w doktrynie prawa administracyjnego. Za: Jan Izdebski, „Realizacja 
polityk publicznych przez administrację publiczną”, Zeszyty Naukowe KUL 60 (2018),1: 224–225. 
Ponadto, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 8.08.2011 w sprawie obsza-
rów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, Dz.U. 2011, nr 179, 
poz. 1065 wymienia nauki o PP wśród dziedziny nauk społecznych, jednak już w najnowszej no-
welizacji prawa o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2018, poz. 1818), pojawia się ona jako następująca 
klasyfikacja w dziedzinie nauk społecznych – nauki o polityce i administracji.

8  Wiktor Osiatyński, Rzeczpospolita obywateli (Warszawa: Rosner i Wspólnicy, 2004), 208.
9  Tamże, 9. Ponadto, z perspektywy socjologii podstawą formowania się organizacji społecz-

nych są wolności i swobody obywatelskie, w tym prawo do zrzeszania się. Powstawanie tych 
organizacji jest przejawem działania społeczeństwa obywatelskiego, które sytuuje się między jed-
nostką nastawioną na cele indywidualne (prywatne), a państwem – zorientowanym na cele makro. 
Za: Marian Huczek, Zarządzanie strategiczne organizacjami pozarządowymi (Kraków: Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012), 25, dostęp 19.11.2016, http://.humanitas.edu.pl/reso-
urces/upload/dokumenty/Wydawnictwo/Zarzadzanie_zeszyt/Zarz%201_2012%20podzielone/
huczek.pdf.
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Już Alexis de Tocqueville, rozpoczynając w 1835 roku pisanie swojego dzie-
ła O demokracji w Ameryce10 zasugerował, że z demokracją i wolnością wiąże 
się nierozerwalnie idea społeczeństwa obywatelskiego11. Jego zdaniem stowa-
rzyszenia stanowią instytucje pośrednie między jednostką a państwem, stąd 
współpraca samorządu terytorialnego – jako przedstawiciela administracji cen-
tralnej – z trzecim sektorem jest tak istotna. Nowożytna demokracja opiera się 
na liberalnym rozumieniu wolności – to zakres swobód indywidualnych okre-
ślających działania jednostki w sferze nieobjętej działaniem państwa, czyli tzw. 
społeczeństwie obywatelskim oraz łączący się z tym system gwarancji państwa 
umożliwiający respektowanie tych swobód12. Samo społeczeństwo obywatelskie 
w myśli politycznej jest obecne w różnych koncepcjach i doktrynach13.

Podstawowym dokumentem regulującym kwestie współpracy organów 
administracji publicznej, w tym organów JST z OP, jest Ustawa o działalności 
pożytku publicznego14. Określono w niej m.in. zasady prowadzenia działalności 
pożytku publicznego przez OP czy też tryb powierzania im realizacji i współtwo-
rzenia zadań publicznych przez organy administracji publicznej. Ponadto Unia 
Europejska w swoich politykach reguluje również politykę współpracy sektora 
obywatelskiego z publicznym w ramach local governents (Polska jest państwem 
członkowskim od 2004 r.)15.

10  Alexis de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, tłum. Barbara Janicka, Maciej Król (War-
szawa: Znak, 1976), 23.

11  A także jego dwa podstawowe korelaty: „Pierwszy sprowadza się do istnienia stowarzyszeń, 
do których przynależność pozwala jednostkom na udział w życiu publicznym. Drugi (…) odnosi 
się do należącej do takiego stowarzyszenia jednostki i oznacza nakaz jej uniezależnienia się od 
swych drobnych, egoistycznych pragnień”. Tamże.

12  Grażyna Ulicka, Demokracje zachodnie: zasady, wartości, wizje (Warszawa: Wydawnictwo 
Naukowe PWN, 1992), 16.

13  Do zrozumienia podstaw politologicznych funkcjonowania współczesnych OP i ich współ-
pracy z JST niezbędne wydaje się więc omówienie pojęcia „społeczeństwa obywatelskiego”, nie-
rozłącznie z OP związanego. Jednakże forma niniejszego opracowania nie pozwala na wyczerpu-
jące potraktowanie tematu. Pojęcie współczesnego społeczeństwa obywatelskiego ma korzenie 
europejskie, powstając na gruncie klasycznej filozofii społecznej. Jego koncepcja sięga historii 
tworzenia się greckich polis i rzymskich civitas a za twórcę tego pojęcia przyjęto uznawać Ary-
stotelesa. Istotny wpływ na idee społeczeństwa obywatelskiego mieli m.in.: de Tocqueville, Locke, 
Smith, Rousseau, Wilhelm, Hegel. Zob. szerzej: Włodyka, „Współpraca organizacji”, 236 i n.

14  Ustawa z 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. 2003, 
nr 96, poz. 873.

15  Jednocześnie w latach 2014–2020 podejście CLLD (community-led local development – 
rozwój kierowany przez lokalną społeczność) jest obowiązkową częścią programów rozwoju 
obszarów wiejskich finansowanych w ramach programów unijnych. Ponadto współzarządzanie 
interpretowane jest także jako oddziaływanie i uczestnictwo w procesach sprawowania władzy, 
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Łącznie z powyższymi, funkcjonuje szereg aktów prawnych, zobowiązują-
cych samorządy do współdziałania z OP (prowadzącymi działalność statutową 
w określonym w tych ustawach zakresie) w zakresie partycypacji publicznej16. 
Należy przy tym pamiętać, że nie tylko akty prawne kształtują ramy omawiane-
go partnerstwa. W przestrzeni między praktyką a literą prawa funkcjonują nie 
mniej istotne dla jej funkcjonowania prawne uwarunkowania, jak np. standardy, 
modele współpracy, strategie, źródła prawa lokalnego. Model współpracy admi-
nistracji publicznej i organizacji pozarządowych17 wpisuje się w powyższy sche-
mat – nie jest dokumentem o charakterze normatywnym, lecz można uznać, że 
fakt zlecenia jego opracowania przez Departament Pożytku Publicznego w Mini-
sterstwie Pracy i Polityki Społecznej nobilituje jego znaczenie wśród pozostałych 
modeli i standardów. Dokument powstał, aby zwiększyć zakres i poprawić jakość 
współpracy JST i OP. Wypracowany model bazuje na trzech płaszczyznach, któ-
re posłużą do rozważań w dalszej części wywodu: a) współpracy w zakresie two-
rzenia PP; b) realizacji zadań publicznych; c) tworzenia warunków do społecznej 
aktywności18.

zwłaszcza przez społeczeństwo, na co wskazuje definicja opublikowana w Programie Narodów 
Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP): United Nations Development Programme, Democratic Go-
vernance (2015), http://.undp.org/governance/about.htp, dostęp 28.07.2015. Zgodnie z nią, demo-
kratyczne współzarządzanie polega na sprawowaniu władzy w sferze gospodarczej, politycznej 
i społecznej na wszystkich poziomach administracyjnych, jak również obejmuje mechanizmy, 
procesy i instytucje, za pomocą których obywatele i ich grupy mogą artykułować własne interesy, 
egzekwować prawa i realizować obowiązki, a także mediować w kwestiach spornych.

16  Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, Dz.U. 1997, poz. 483, nr 178; UDPP oraz szereg pozo-
stałych aktów prawnych (zob. szerzej: www.pozytek.gov.pl) zobowiązują JST do współdziałania 
z organizacjami pozarządowymi OP (prowadzącymi działalność statutową w określonym w tych 
ustawach zakresie) i popierania ich.

17  Pełna nazwa publikacji: Model współpracy administracji publicznej i organizacji poza-
rządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy, Ekonomiaspoleczna.
gov.pl, dostęp 12.10.2015, http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/download/files/Biblioteka/…/
model_wspolpracy.pdf. Model jest wynikiem projektu systemowego finansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w partnerstwie przez Instytut Spraw Pu-
blicznych, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Związek Miast Polskich, Collegium Civitas, 
Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT; liderem projektu był Departament Pożytku 
Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. 

18  Każda z płaszczyzn analizowana jest według jednolitego schematu: 1) wprowadzenie; 
2) podział płaszczyzn na części składowe zwane obszarami; 3) określenie narzędzi działania oraz 
4) wskaźniki służące do pomiaru czy i w jaki sposób realizowana jest współpraca w danym ob-
szarze. W Modelu szczególny nacisk położono na zasady współpracy między OP i administra-
cją samorządową sformułowane w UDPP, tj. efektywność, pomocniczość, jawność, suwerenność 
stron, uczciwą konkurencję, partnerstwo. Model zawiera również wiele wskaźników, opisujących 
m.in. minimalne oczekiwania, które muszą być spełnione, by można było mówić o współdziałaniu. 
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Powyższe przemyślenia wskazują, że omawiana koncepcja współzarządza-
nia niesie ze sobą zmianę modelu sprawowania władzy. Administracja i władza 
publiczna przestają być jedynymi aktywnymi uczestnikami procesów rządzenia, 
te bowiem zachodzą w ramach systemu luźnych (formalnych i nieformalnych) 
powiązań między instytucjami publicznymi i niepublicznymi. Zmienia się rola 
organów władzy, które swoje działania powinny skupiać na formułowaniu celów 
PP, w mniejszym stopniu angażując się w ich bezpośrednią realizację. Z kolei 
podległa im administracja publiczna powinna ograniczać się w swoim działaniu 
do tych sfer, których nie może zrealizować rynek i podmioty prywatne oraz or-
ganizacje społeczne. 

Udział OP w współtworzeniu PP jest istotnym elementem demokratycznego 
państwa prawnego i budowy społeczeństwa obywatelskiego. Celem wspólnych 
działań badanych podmiotów powinna być poprawa efektywności i skuteczności 
świadczenia usług społecznych, tworzenia i realizacji lokalnych PP.

Szczególne miejsce w przypadku tworzenia i realizacji zadań o charakterze 
publicznym zajmują bez wątpienia poszczególne JST. Analizując zakres działań 
podejmowanych przez JST, należy zwrócić uwagę, że PP rozumiana jako kon-
kretna działalność polityczno-społeczna jest współcześnie jednym z najbardziej 
znaczących obszarów aktywności samorządu19. Poprzez przekazanie katalogu 
zadań publicznych jako zadań własnych gminy, powiaty oraz województwa stały 
się kreatorami PP na swoim szczeblu20.

W Modelu nacisk kładziony jest przede wszystkim na kulturę współpracy, rozumianą jako zjawi-
sko daleko wykraczające poza zapisy prawa. W jego skład jako wynik projektu wchodzi kilka 
powiązanych ze sobą publikacji Departamentu Pożytku Publicznego: Model współpracy; Nie-
zbędnik do oceny jakości współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, Indeks Jakości 
Współpracy, opracowania i raporty. Wszystkie ekspertyzy, opracowania, narzędzia do samooceny 
samorządów i model współpracy dostępne są na witrynie Departamentu Pożytku Publicznego, 
dostęp 16.12.2016, http://pozytek.gov.pl.

19  Rafał Szarfenberg, Definicje polityki społecznej (Warszawa: Instytut Polityki Społecznej, 
2003), dostęp 15.12.2016, www.ips.uw.edu.pl/pdf/definicjeps.pdf.

20  Na szczeblu regionalnym do przejawów tak prowadzonej polityki należy strategia woje-
wództwa, której celem jest „określenie kierunków działań podejmowanych przez samorząd wo-
jewództwa dla osiągnięcia celów strategicznych polityki rozwoju województwa” (Ustawa z dnia 
5.06.1998 o samorządzie województwa. Dz.U. 1998, nr 91 poz. 576 art. 11, ust. 1c, p. 3). Na szcze-
blu lokalnym, w przypadku samorządu powiatowego, jako narzędzie do kreowania PP zaliczyć 
można programy i strategie, jak np.: rozwiązywania problemów społecznych, pomocy dzieciom 
i rodzinie, przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej, czy też działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych. Natomiast za przejawy prowadzenia PP gminy uznać możemy np. strate-
gie rozwoju gminy, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, politykę budownictwa 
komunalnego czy programy przeciwdziałania narkomanii. Ponadto, efektywność strategii lokal-
nej określana jest przez komplementarność trzech czynników: a) formy i zakresu partycypacji 
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Obowiązujący obecnie zasadniczy podział terytorialny Polski jest następ-
stwem decentralizacji władzy publicznej i ustanowienia na nowo JST wypo-
sażonych we własne organy władzy, zadania, finanse i mienie oraz osobowość 
prawną. Wprowadzenie w życie od 1 stycznia 1999 roku reformy samorządowej 
i nowego podziału terytorialnego kraju miało na celu m.in. zwiększenie wpływu 
społeczności lokalnych na życie polityczne, zwłaszcza na mechanizmy władzy 
publicznej na trzech szczeblach samorządu21. Zgodnie z unormowaniami konsty-
tucyjnymi gminy, powiaty oraz województwa uczestniczą w sprawowaniu wła-
dzy publicznej22. Można mówić o PP na poziomie krajowym (realizowanej przez 
organy władzy centralnej), regionalnym (realizowaną przez samorząd wojewódz-
twa) oraz na poziome lokalnym (realizowaną przez samorząd powiatu oraz gmi-
ny). JST będące częścią administracji publicznej są jednocześnie istotnym ogni-
wem w kreowaniu i wdrażaniu PP. Współtworzenie to może przyjąć formę m.in. 
rocznych i wieloletnich programów współpracy, strategii rozwoju oraz innych 
dokumentów dotykających sfer działalności. Obejmuje ponadto takie rodzaje 
wspólnego działania, które pozwalają zdiagnozować lokalne problemy i wyzwa-
nia, a także – last but not least – wymiana informacji o wzajemnych działaniach.

Dyskurs o partycypacji obywatelskiej w PP nie powinien przesłaniać kwestii 
końcowej odpowiedzialności za współpracę w tym obszarze. Stąd tak istotne jest 
zaangażowanie OP w proces tworzenia PP. Współpraca między OP a JST w WZ 
nie pozostaje jedynie w sferze teoretycznych rozważań, jest faktem23. W każdej 
z trzech płaszczyzn współpracy w zakresie PP w województwie zachodniopo-
morskim występuje partycypacja publiczna z udziałem OP, choć w różnych pro-
porcjach24.

społeczności lokalnej w procesie decyzyjnym; b) przywództwa, czyli pozycja liderów lokalnych; 
c) sposobu realizacji wyznaczonych zamierzeń i celów. Na podstawie: Zbigniew Machelski, „Lo-
kalny wymiar polityki publicznej”, w: Wrocławskie Studia Politologiczne 18 (2015), 83.

21  Za: Jerzy Gąciarz, „Organizacja i zasady działania administracji publicznej w Polsce”, 
w: Administracja publiczna, red. Jerzy Hausner (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006), 
199.

22  Konstytucja RP, art. 16, ust. 2.
23  Zob. szerzej: Włodyka, „Współpraca organizacji”.
24  Najmocniejszą stroną samorządów zachodniopomorskich staje się tworzenie warunków do 

społecznej aktywności – Zachodniopomorskie Forum Pełnomocników jest tegoż przykładem. 
To spotkanie przedstawicieli OP i urzędników, zajmujących się współpracą z OP ze wszystkich 
gmin i powiatów województwa zachodniopomorskiego. Od 2011 r. Forum przy udziale trzeciego 
sektora i specjalistów z zakresu tematu jest miejscem do dyskusji, wymiany doświadczeń i poglą-
dów, wzajemnej edukacji, wypracowania wspólnych wniosków i postulatów. Jest jednocześnie 
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Implikacja badań – współtworzenie polityk publicznych

Kolejną zbadaną kwestią było podejście omawianych podmiotów do poszczegól-
nych obszarów współpracy, opartej na trzech filarach: a) tworzenie polityk pu-
blicznych; b) realizacja zadań publicznych; c) tworzenie warunków do społecznej 
aktywności25.

I tak, jeśli tworzenie PP objąć definicją sumy systemowych i porządkowych 
działań podejmowanych przez władze samorządowe w celu rozwiązywania naj-
ważniejszych problemów dotykających mieszkańców lokalnych społeczności26, 
to powinno dziwić, że 27% deklarujących JST nigdy nie współpracowało w za-
kresie diagnozowania lokalnych problemów i wyzwań, choć uznało to za potrzeb-
ny element współpracy. Ponadto 21% JST minimum raz współtworzyło strategie 
i programy realizacji PP i rozwiązań instytucjonalnych, nie mając wypracowa-
nego zdania na temat potrzeby elementu w/w współpracy 27. Przy założeniu, że 
tylko systemowa, zaplanowana, niemająca charakteru ad hoc współpraca może 
przynieść oczekiwane i długotrwałe efekty, uzyskane odpowiedzi nie napawają 
optymizmem. Na tym tle dobrym wynikiem jest 29% JST, które więcej niż raz 
współpracowały lub/i współpracują nadal oraz uznają to za potrzebny element 
w/w współpracy w zakresie wzajemnego informowania się o planach, zamierze-
niach, kierunkach działania, a także konsultowania założeń, projektów i aktów 
normatywnych oraz zasad realizacji innych przedsięwzięć.

Respondenci po stronie OP zostali natomiast spytani nie o stan faktyczny, 
lecz o preferencje, w której z płaszczyzn widzieliby współpracę z samorządem. 
Kolejność odpowiedzi przedstawiała się następująco:
a) tworzenie polityk publicznych;

podstawą do monitoringu partnerstwa lokalnego i rozwoju aktywnych społeczności lokalnych, 
przyczynia się do usprawnienia współpracy między JST i OP. Zob. szerzej: tamże.

25  Obszary te zostały wyznaczone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach 
projektu „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowa-
nie i upowszechnienie standardów współpracy” realizowanego w latach 2009–2011 przez Mini-
sterstwo Pracy i Polityki Społecznej wraz z partnerami. W ramach projektu opracowano szereg 
produktów, wśród których znajdują się interesujące raporty i ekspertyzy dotyczące dobrych prak-
tyk. Zob. szerzej: http://.mpips.gov.pl/prezentacja/wspolpraca-administracji-publicznej-z-organi-
zacjami-pozarzadowymi/dobre-praktyki.htm, dostęp 14.08.2017.

26  Informacja multimedialna, dostęp 29.10.2017, http://mpips.gov.pl/prezentacja/wspolpraca
-administracji-publicznej-z-organizacjami-pozarzadowymi/dobre-praktyki.htm.

27  Tak naprawdę chodzi o zdanie – subiektywną ocenę najczęściej jednego urzędnika odpowie-
dzialnego za współpracę z OP lub jest to opinia wieloosobowego stanowiska ds. współpracy tam, 
gdzie ono funkcjonuje.
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b) realizacja zadań publicznych;
c) każdą z poszczególnych płaszczyzn uważam za tak samo istotną w ramach 

współpracy, nie potrafię wyszczególnić ważkości żadnej z nich;
d) tworzenie warunków do społecznej aktywności”. W przypadku omawianej 

PP przeprowadzona została analiza SWOT, która jest opracowaniem jakościo-
wym i nie może być traktowana jako suma elementów składowych28.

Na bazie odpowiedzi uzyskanych od przedstawicieli samorządu dotyczą-
cych współpracy w trzech obszarach polityk publicznych, utworzone zostały 
(zmodyfikowane na potrzeby badania) analizy SWOT dla poszczególnych trzech 
obszarów współpracy. W tym celu opracowano najpierw matrycę logiczną, gdzie 
modyfikując tradycyjną macierz SWOT otrzymano pola:
a) „S” oznacza „MOCNĄ STRONĘ” – JST lub OP raz współpracowała lub wię-

cej niż raz w danym obszarze;
b) „W” oznacza „SŁABĄ STRONĘ” – JST lub OP nie współpracował lub nie 

współpracowała w danym obszarze;
c) „O” oznacza „SZANSE” – JST lub OP uważają za potrzebny dany obszar 

współpracy lub nie posiadają zdania na ten temat;
d) „T” oznacza „ZAGROŻENIA” – JST lub OP uważają za niepotrzebny dany 

obszar współpracy lub nie posiadają zdania na ten temat.
Przy tym, odpowiedzi pierwotnie uznano za:

a) „więcej niż raz współpracowano” (W) uznano za mocną stronę;
b) „nie współpracowano” (N) uznano za słabą stronę;
c) „minimum raz współpracowano” (1) uznano zarówno za słabą jak i mocną 

stronę;
d) „obszar jest potrzebny w dalszej współpracy” (P) uznano za szansę;
e) „obszar nie jest potrzebny w dalszej współpracy” (Np.) uznano za zagrożenie;
f) „brak zdania, czy obszar ten jest potrzebny w dalszej współpracy” (B) uznano 

zarówno za szansę, jak i zagrożenie.
Po połączeniu między sobą poszczególnych czynników i ich logicznej wery-

fikacji, tak by te samo kombinacje nie powtarzały się po stronie „słabych” – „moc-
nych stron” i „szans” – „zagrożeń” (ale odpowiedzi mogą się pojawić jednocze-
śnie wertykalnie jako „mocne strony” – „szanse” i „słabe strony” – „zagrożenia”) 
otrzymano matrycę logiczną: „S” = 1P, 1B, WNp, WB, WP; „W” = NN, NB, 
NP,,1Np; „O”= NP, 1P, 1B, WP, WB; „T”= NNp, NB, 1Np, WNp. Na matrycę 

28  W badaniu udział wzięło 58 respondentów po stronie zachodniopomorskich OP oraz 27 JST 
z terenu województwa zachodniopomorskiego na każdym z trzech szczebli samorządu.
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nałożono arkusz odpowiedzi omawianej płaszczyzny PP i obu podmiotów. Le-
genda:
a) odpowiedź „O” – „nigdy nie współpracowaliśmy w podanym obszarze, nie 

jest to potrzebny element w/w współpracy”;
b) odpowiedź „1” – „nigdy nie współpracowaliśmy w podanym obszarze, nie 

mam zdania czy jest to potrzebny element w/w współpracy”;
c) odpowiedź „2” – – „nigdy nie współpracowaliśmy w podanym obszarze, choć 

jest to potrzebny element w/w współpracy”;
d) odpowiedź „3” – „minimum raz współpracowaliśmy w podanym obszarze, 

lecz nie jest to potrzebny element w/w współpracy”;
e) odpowiedź „4” – „minimum raz współpracowaliśmy w podanym obszarze, 

nie mam zdania czy jest to potrzebny element w/w współpracy”;
f) odpowiedź „5” – „minimum raz współpracowaliśmy w podanym obszarze, 

jest to potrzebny element w/w współpracy”;
g) odpowiedź „6” – „więcej niż raz współpracowaliśmy lub/i współpracujemy 

nadal w podanym obszarze, lecz nie jest to potrzebny element w/w współpra-
cy”;

h) odpowiedź „7” – „więcej niż raz współpracowaliśmy lub/i współpracujemy 
nadal w podanym obszarze, nie mam zdania czy jest to potrzebny element 
w/w współpracy”;

i) odpowiedź „8” – „więcej niż raz współpracowaliśmy lub/i współpracujemy 
nadal w podanym obszarze, jest to potrzebny element w/w współpracy”29. 
W ten sposób otrzymano analizę SWOT w obszarze tworzenia lokalnych PP:

29  W przypadku tego samego procentowego rozłożenia dwóch lub więcej odpowiedzi, mogły 
się one znaleźć w tych samych obszarach matrycy podwójnie, co zostało zaznaczone pogrubioną 
czcionką.
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1.  Wzajemne informowanie się o planach, 
zamierzeniach, kierunkach działania

2.  Współtworzenie strategii i programów 
realizacji polityk publicznych i rozwiązań 
instytucjonalnych

3.  Konsultowanie założeń, projektów i aktów 
normatywnych oraz zasad realizacji innych 
przedsięwzięć

4.  Uczestnictwo organizacji pozarządowych 
przy ocenie realizacji polityk i programów

5.  Wdrażanie polityk publicznych

1.  Diagnozowanie lokalnych problemów 
i wyzwań

2.  Wdrażanie polityk publicznych

1.  Współtworzenie strategii i programów 
realizacji polityk publicznych i rozwiązań 
instytucjonalnych 

2.  Wzajemne informowanie się o planach, 
zamierzeniach, kierunkach działania

3.  Konsultowanie założeń, projektów i aktów 
normatywnych oraz zasad realizacji innych 
przedsięwzięć

4.  Wdrażanie polityk publicznych
5.  Uczestnictwo organizacji pozarządowych 

przy ocenie realizacji polityk i programów
6.  Diagnozowanie lokalnych problemów 

i wyzwań
7.  Wdrażanie polityk publicznych

Analiza SWOT w obszarze tworzenia lokalnych polityk publicznych (opracowanie własne)

Jak wynika z powyższej analizy, w zakresie tworzenia PP przedstawiciele JST nie 
widzą żadnych zagrożeń. Jednak najsłabszą stroną w tym obszarze jest diagnozo-
wanie lokalnych problemów i wyzwań – JST nie stosowały tej formy współpracy 
z OP, ale uważają ją mimo to za potrzebną. Podobnie, wdrażanie PP jest słabą 
stroną współpracy, jednak ten sam odsetek odrębnych odpowiedzi kwalifikuje 
dzięki części respondentów ten aspekt współpracy po mocnej stronie współpracy, 
gdyż minimum raz współpracowali oni w tym zakresie i widzą potrzebę dalszego 
współdziałania. Mocną stroną współpracy w obszarze tworzenia PP są ponadto:
a) współtworzenie strategii i programów realizacji polityk publicznych i rozwią-

zań instytucjonalnych;
b) wzajemne informowanie się o planach, zamierzeniach, kierunkach działania;
c) konsultowanie założeń, projektów i aktów normatywnych oraz zasad realiza-

cji innych przedsięwzięć;
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d) uczestnictwo organizacji pozarządowych przy ocenie realizacji polityk i pro-
gramów.

W powyższych aspektach JST raz i więcej niż raz współpracowały z OP 
i jest to niewątpliwie mocna strona i zapowiedź dalszej współpracy, gdyż są przez 
nich uważane za potrzebne. Tylko część JST, mimo dotychczasowej współpracy 
z OP, nie ma zdania na temat zapotrzebowania na współudział w tworzeniu i re-
alizacji PP w przyszłości.

Podsumowanie

Problemem badawczym nie jest tak naprawdę zagadnienie, czy w tworzeniu PP 
powinna występować współpraca między sektorem samorządowym i pozarzą-
dowym, lecz na jakich warunkach powinna ona funkcjonować. Województwo 
zachodniopomorskie jest więc twórcą PP na bazie partycypacji OP, dla pełniej-
szej symetrii JST powinny spełnić pewne przesłanki, jak np. zaangażowanie 
trzeciego sektora w tworzenie PP. W dzisiejszym nurcie społeczeństwa obywa-
telskiego i aktywności trzeciego sektora responsywny charakter administracji 
lokalnej okazuje się być niewystarczającym w tej relacji. Analiza współpracy 
w jednej z trzech płaszczyzn PP – ich tworzenia – jako instrumentu zarządzania 
pokazuje, że przynosi ono korzyść niezależnie od jego zakresu, form i natęże-
nia. Niezależnie od tego, czy dotyczy nieformalnych związków między OP, czy 
ścisłych powiązań w ramach partnerskiej współpracy, chociaż warunki te wpły-
wają na charakter i skalę tych korzyści oraz znaczenie w realizacji celów współ-
działających organizacji30. W praktyce należałoby zwrócić uwagę i pogodzić po-
wyższy fakt z cyklem życia OP, jej potencjałem (kadrowym, merytorycznym 
itp.), z celowością rozdysponowania przez nie środków unijnych, z rotacyjnością 
władz samorządowych, z kulturą organizacyjną danego urzędnika oraz wieloma 
innymi czynnikami, na równie wielu płaszczyznach. Stąd nie ma jednej recepty 
na udaną współpracę JST z trzecim sektorem, powinna być podparta funkcjonu-
jącymi w przestrzeni normatywno-zwyczajowej modelami współpracy, z dopa-
sowaniem do lokalnych potrzeb obu partnerów kooperacji, a przede wszystkim 
opartym na harmonijnym rozwoju każdej z trzech płaszczyzn PP.

Należy tu podkreślić znaczenie procesu budowania więzi regionalnych 
o charakterze społecznym i kulturowym, jak też integrację wewnętrzną oraz 

30  Barbara Kożuch, Skuteczne współdziałanie organizacji publicznych i pozarządowych (Kra-
ków: Uniwersytet Spraw Publicznych UJ, 2011), 109.
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budowanie tożsamości terytorialnej poprzez przekształcenia regionalnej wspól-
noty interesów we wspólnotę celów31. Dlaczego? Otóż to środowiska lokalne 
są bardziej aktywne i podejmują więcej działań kształtujących poczucie tożsamo-
ści i identyfikacji terytorialnej. Tym bardziej zaskoczeniem dla autorów okazała 
się skala nieobecności trzeciego sektora w badanej płaszczyźnie współpracy – 
tworzeniu PP. Jest to sfera, w której organizacje powinny realnie partycypować, 
wychodząc poza schematyczny w swej ilości finansowy charakter współpracy. 
Smutnym byłoby stwierdzenie nasuwającego się pragmatycznego spostrzeżenia, 
że nieobecność ta wynika z braku finansowych korzyści ze współpracy w tym 
obszarze.

Współpraca między sektorem samorządowym i pozarządowym w WZ 
wpływa dodatnio na PP w zakresie zadań wypełnianych przez JST na szcze-
blu gminy, powiatu oraz województwa, choć stan dotychczasowej współpracy 
wykazuje pewne ułomności32. Kwestią nieodłączną, niezwykle istotną w powyż-
szych kwestiach pozostaje zakres współpracy i podział odpowiedzialności przy 
wspólnej realizacji PP – czy należy on na kanwie normatywnej do podmiotu 
samorządowego, czy do podmiotu pozarządowego, jako stricte wypełniającego 
poszczególne zadania? Jest to temat w dalszej perspektywie wart eksploracji.

Niemniej zdaniem autorów fundamentalne znaczenie dla tworzenia PP 
w WZ powinno mieć zaangażowanie trzeciego sektora w proces tworzenia PP, 
na bazie których dopiero powinna opierać się współpraca w wymiarze realizacji 
tychże polityk. Z przeprowadzonych badań wynika, że samorząd terytorialny nie 
widzi jeszcze w OP pełnoprawnych partnerów w tworzeniu PP. Z drugiej strony 
to same OP nie zawsze wykazują zaangażowanie w opisywaną formę współpracy.

W obliczu kryzysu legitymacji władzy publicznej istotniejsze tym bardziej 
stają się słowa: „im lepsza współpraca, tym lepszy stan demokracji lokalnej”33.

31  Potoczek, Polityka terytorialna, 108.
32  Dla symetryczności i skuteczności partnerstwa istnieją zmienne, które to wraz z rekomen-

dacjami zostały szerzej przedstawione w badaniu: Włodyka, „Współpraca organizacji”, rozdział 
siódmy.

33  Model, 9.
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AbstrAkt

Współczesny samorząd terytorialny w sferze publicznej zobowiązany jest do realizacji 
wielu działań w odpowiedzi na istniejące problemy społeczne. W ich rozwiązywaniu 
zachodniopomorskie jednostki samorządu terytorialnego korzystają z normatywnych 
i opartych na zaufaniu form współpracy międzysektorowej. Przekazując katalog zadań 
publicznych jako zadania własne gminy, powiaty oraz województwa w województwie 
zachodniopomorskim są kreatorami polityk publicznych na swoim szczeblu. Stąd, jeśli 
w ramach demokratycznego porządku polityczno-prawnego nieodłącznym atrybutem 
społeczeństwa obywatelskiego są organizacje pozarządowe, to powinny one zajmować 
szczególne miejsce we współtworzeniu i realizacji zadań o charakterze publicznym. Czy 
województwo zachodniopomorskie jest twórcą polityk publicznych bazujących na party-
cypacji organizacji pozarządowych? Jeśli tak, to w jakim zakresie?

pArticipAtion of non-governmentAl orgAnizAtions in developing public 
policies in west pomerAniAn voivodeship

AbstrAct

The contemporary local governments in the public sphere face the need to undertake mul-
tiple actions in response to the existing social problems. In order to solve these problems, 
The West Pomeranian units of local government use the normative, confidence-based 
forms of inter-sector cooperation. By transmitting the catalogue of public tasks into 
the area of their own tasks, the gminas and counties in West Pomeranian Voivodeship 
develop public policies at their level. Hence, if within a democratic politic-legal order 
non-governmental organizations are an attribute of a civic society, they should occupy 
a specific position in co-designing and implementing public tasks. Does West Pomera-
nian Voivodeship develop public policies based on participation of the non-governmental 
organizations? If so, in which extent?
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The grass was greener 
The light was brighter 
The taste was sweeter 
The nights of wonder 
With friends surrounded 
The dawn mist glowing 
The water flowing 
The endless river

Forever and ever…

Fragment tekstu High Hopes (Wielkie nadzieje) Pink Floyd, The Division Bell, Co-
lumbia, EMI 1994
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Plakat wyborczy CDU,  
Nigdy nie uznamy linii Odry i Nysy (zbiory autora)

Pisząc w 2014 roku bardzo osobisty esej o odkrywaniu tożsamości2 – także, ale 
wtedy już nie tylko „poniemieckiej”, miałem obawy jak tego rodzaju wypowiedź 
zostanie przyjęta. Towarzyszyło mi poczucie niepewności, bo czy pokolenie lat 
70. XX wieku, a ściślej pokolenie końca tej dekady może mieć wspomnienia, któ-
re odnoszą się do wyrastania w rzeczywistości, której częścią były poniemieckie 
pałace, zabudowa gospodarstw, szkoła, a nawet drzewa? Oczywiście jako dzie-
ciaki, wiedząc że większość tego co nas otacza było poniemieckie, nie uświada-
mialiśmy sobie jakichś poważniejszych konsekwencji tego faktu, choć pamiętam 
jak w szkole kłóciliśmy się o to kto wygrał wojnę? Absurdalne, a jednak jakoś 
przenikała do naszej świadomości polityka. Pamiętam też doskonale słodycze od 
przyjeżdżających Niemców i krzywo patrzących na to dorosłych, którzy chyba 
wtedy rozumieli więcej i być może jakoś źle się z tym czuli wobec pustki w jedy-
nym sklepie spożywczym, jaki tu wtedy był. Już jako kilkuletni chłopak miałem 
wyjątkową okazję naoglądać się całych wycieczek, które parkowały swoje mer-
cedesy przed moim domem – wówczas wiejską szkołą, robiły zdjęcia swojej i za-
razem mojej szkoły. Gdy Niemcy byli zajęci fotografowaniem wszystkiego – i nie 
ma tu przesady, my – cała zgraja – niczym „(…) w świecie magnesów i cudów 

2  Marceli Tureczek, Opowiedzieć o tożsamości. Krajobraz poznany w dzieciństwie, krajobraz 
prawie odzyskany, w: tegoż, Ziemia Lubuska. Społeczny wymiar dialogu o przeszłości i tożsamo-
ści (Międzyrzecz–Wschowa, Zielona Góra: Czas ART., 2014), 393–420. 
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(…)”3 – dziś już chyba mimo wszystko „(…) za linią horyzontu miejsca gdzie 
żyliśmy i byliśmy młodzi (…)”4, biegaliśmy wokół tych mercedesów, podziwiając 
symbol i zarazem mit niemieckiej motoryzacji. Czasami któremuś z nas udawało 
się usiąść za kierownicą – każdy chciał, ale nie każdy doznał tego zaszczytu…

Szkoła już nie jest szkołą, dziś to mój prywatny dom – „stara szkoła” w ten 
sposób nawet firmom kurierskim tłumaczę, jak mają dojechać, wszak w moim 
Wyszanowie (niem. Wischen) każdy wskaże, gdzie to jest. Gdy w 2009 roku po-
wiesiłem dwujęzyczną tabliczkę informującą o charakterze budynku, najpierw 
chyba wzbudziłem sensację, później się okazało, że każdy chciał sobie zrobić 
zdjęcie przy swojej szkole. Dodam, że gdy udałem się w tej sprawie do jednego 
z międzyrzeckich kamieniarzy, ten po zapoznaniu się z zamówieniem zaprowa-
dził mnie na zaplecze, gdzie kazał wybrać którąś ze złożonych tam płyt nagrob-
nych… a jakże – poniemieckich. Zniesmaczony zrealizowałem zamówienie u in-
nego kamieniarza, okazało się tańsze. Dodam jeszcze, że moje Wyszanowo to 
historyczne pogranicze Królestwa Polskiego i Śląska – jakieś sześć kilometrów 
stąd stał kopiec znaczący linię graniczną z Księstwem Głogowskim w XVI wie-
ku. To także międzywojenne pogranicze polsko-niemieckie. Najbliższe oficjalne 
przejście graniczne ustanowione w 1920 roku znajdowało się w Trzcielu. To dru-
gie pogranicze trwało krótko – 20 lat, ale to z tego pogranicza, z Pszczewa (niem. 
Betsche), Kramska (niem. Kramzig), Lutola Mokrego (niem. Nasslettel) wielu 
Polaków powołano do Wehrmachtu. Od razu wyjaśnię – nie dlatego że chcieli. 
Taki kontekst.

* * *

Chciałbym na wstępie wyrazić uznanie dla Autorki za podjęcie się przedsięwzię-
cia trudnego a zarazem osobistego. Ten autobiograficzny wstęp, który być może 
kiedyś doczeka się kontynuacji, ma być w moim założeniu nicią kontaktu z Ka-
roliną Kuszyk, która podjęła się próby niełatwej – pokazania wspomnień z Pol-
ski Zachodniej, oczami pokolenia lat 70. XX wieku. Pokolenia chyba ostatniego 
po II wojnie światowej, które miało możliwość zaznania poniemieckości w kon-
tekście szczególnym, tkwiącym w realiach państwa socjalistycznego, w sąsiedz-
twie radzieckich koszar (moje były w Lutolu Suchym – niem. Dürlettel) i jeszcze 

3  High Hopes (Wielkie nadzieje), Pink Floyd.
4  Tamże.
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niemieckich mebli w domach, choć już wcale nie tak licznych. Lata 90. XX wie-
ku przyniosły wiele zmian w tym zakresie i owa tytułowa „poniemieckość”, choć 
nadal obecna, odkrywana teraz na nowo, nawet zinstytucjonalizowana w wielu 
muzeach, samorządach, stowarzyszeniach, była już czymś zupełnie innym. Ten 
etap poniemieckości, którego symbolem bez wątpienia stały się niemieckie pocz-
tówki, o których również z wielką pasją pisze Karolina Kuszyk, trwa do dziś, ale 
ostatnio chyba przeżywa też kryzys, do czego jeszcze się odniosę.

W każdym razie już w tym miejscu pojawia się pierwsza moja wątpliwość – 
czy ten proces da się rozpatrywać jako całość? Założeniem reportażu przygoto-
wanego przez Karolinę Kuszyk jest próba związania klamrą wspomnień naszych 
dziadków, rodziców i nas – pokolenia lat 70. XX wieku – jako oczywistej konty-
nuacji tu na zachodzie Polski. Pytanie jednak dotyczy skali tego doświadczenia 
w ujęciu trzech generacji i tym samym jego percepcji w szerszym znaczeniu spo-
łecznym. Zaryzykuję tezę, że o ile nasi dziadkowie w zasadzie w jednakowym 
stopniu doświadczyli wszystkich tych zjawisk na zachodzie i północy Polski, to 
nasze pokolenie może mówić o doświadczeniu nader wybiórczym, rzekłbym 

„postdoświadczeniu”. Na ile bowiem poniemieckość zarówno ta z lat 80. XX wie-
ku – a więc w większym stopniu znana z autopsji, jak też ta dzisiaj odkrywana 
w pamiętnikach, wspomnieniach okresu powojennego jest doświadczeniem szer-
szym społecznie dla pokolenia czterdziestolatków? Już to pytanie zdaje się uka-
zywać tytułową „poniemieckość” definiowaną zresztą przez Karolinę Kuszyk 
nader wyraźnie w kontekście afirmacji własnego dzieciństwa i młodości, jako 
pojęcie bardzo względne, w pewnym stopniu zmitologizowane, ale nie wiem czy 
tak powszechne, jak zostało to przedstawione w recenzowanej książce. Czytając, 
wyrażone jako pewnego rodzaju odkrywanie własnego dzieciństwa, refleksje 
na myśl przychodził mi „cynowy raj” Sergiusza Sterny-Wachowiaka, a może na-
wet i „cynamonowe sklepy” Bruno Schulza. Czy taka momentami oniryczna kon-
wencja, mimo wszystko przecież reportażu, choć mocno epickiego, a nie książki 
naukowej jest w stanie ukazać omawiane zjawisko w szerszym spektrum jego 
społecznej percepcji? Z wielu wypowiedzi medialnych, publikowanych na stro-
nach poważnych czasopism („Gazeta Wyborcza”, „Rzeczpospolita”), ale i forach 
internetowych (YouTube) można sądzić, że tak. Jednak zdaniem recenzenta, 
mimo dużej sympatii do książki, jest to problem bardziej złożony, na który składa 
się wiele czynników. Postrzeganie poniemieckości, czy też niemieckości określo-
ne jest tyleż doświadczeniem dzieciństwa, młodości, wychowaniem, co sytuacją 
ekonomiczną, kontaktami z Niemcami – także tymi gospodarczymi, miejscem 



119Konteksty Poniemieckiego Karoliny Kuszyk…

zamieszkania, wykształceniem itp. W swoich badaniach nad poniemieckością, 
realizowanych zgoła 20 lat, dosyć szybko dostrzegłem, że wśród moich rówie-
śników, z którymi przecież się wychowywałem i doświadczałem owej specyfiki, 
niewiele osób po latach identyfikuje się z tymi problemami tak jak ja. Żadne to 
odkrycie, a już na pewno naukowe, ale z pewnością zabrakło mi w wypowiedzi 
Karoliny Kuszyk tego właśnie dystansu, że być może poniemieckość nie znaczy 
nic i nie musi być mitem całego naszego pokolenia, a jedynie pewnych grup lub 
tylko jednostek – nierzadko liderów społecznych, którzy podejmują się wysiłku 
na rzecz budowania lokalnych tożsamości. To jednak wyraźna różnica w stosun-
ku do pokolenia osadników – uważam, że gdy zapytać naszych dziadków – każdy 
ma coś w tym wymiarze do powiedzenia lub przemilczenia, w naszym pokoleniu 
tu w Zachodniej Polsce, tak to z pewnością nie wygląda. Zarazem poniemieckie 
może nie oznaczać zupełnie niczego ponad stwierdzeniem pewnego faktu nie 
do końca uświadomionej przeszłości. Przymiotnik „poniemieckie” oprócz dużej 
zawartości znaczeniowej jest też określeniem potocznym, w zasadzie częściej 
znaczącym nic ponad to, że jakieś to stare, ale już dlaczego stare i skąd nie wzbu-
dza szerszej refleksji. W zasadzie takiego znaczenia nabiera współcześnie wiele 
rzeczy niewiadomego pochodzenia, zbędnych, dziwnych…. I jakkolwiek nie ma 
wątpliwości, że jest to język Polski Zachodniej, to nie przeceniałbym tego słowa 
w świadomości społeczności lokalnych tej części naszego kraju. Już w 1946 roku 
z pojęciem tym mierzył się gorzowski działacz Polskiego Związku Zachodniego 
Edmund Grudziński. Tak to opisał w „Głosie Wielkopolskim”, tytułując artykuł 
formą rozdzielną „po niemieckie”:

Zdarza się w życiu, że czasem jakieś zdanie, czy powiedzenie, a nawet jakiś po-
jedynczy wyraz nowopowstały rozrasta się do olbrzy mich rozmiarów i z czasem 
przerasta i zmienia swe pierwotne zna czenie, wżerając się głęboko w umysłu ludz-
kie. W czasie okupacji hitlerowskiej urzędowe wyrażenie niemieckie „ująć i za-
bezpieczyć” powszechnie oznaczało urzędową zwykłą kra dzież. W komunikatach 
wojennych „obrona elastyczna, ryglowanie kli nów i ruchy wymijające” oznaczało 
klęskę niemiecką na froncie. W obozach koncentracyjnych i więzieniach ukuto ter-
min „zorgani zować” na oznaczenie zdobycia sobie przez więźnia czegoś własnym 
przemysłem. Tu na Ziemiach Odzyskanych powstał termin „szaber”. Wszyscy wie-
my, co oznacza, rozszerzyliśmy jednak w potocznej mowie jego znaczenie tak, że 
właściwie trudno jest dziś powiedzieć, gdzie się kończy szaber w złym tego słowa 
znaczeniu, a gdzie zaczyna pro dukcyjna pozytywna praca, organizująca tu życie 
gospodarcze. Na szczęście panowanie słowa „szaber” jest już na schyłku, gdyż nie-
wiele zostało już do szabrowania, a za to coraz więcej jest do ro boty. Jest natomiast 
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drugie słowo, które jest plagą Ziem Odzyskanych, a które nie ma zamiaru zniknąć, 
lecz przeciwnie z upływem czasu rozrasta się do potwornych rozmiarów. Jest to 
słowo „poniemieckie”. Słowo wstrętne, obce duchowi języka polskiego, wprowa-
dzone nie szczęśliwie, jako termin prawno-urzędowy. Słowo, na którego dźwięk 
nam tu pracującym chce się po prostu wymiotować i zaciskają się pięści.
Jak długo będzie to słowo jeszcze nam panować? Kiedyż wreszcie te ziemie 
i wszystko, co się na nich znajduje staną się polskie, a przestaną być poniemiec-
kie!!! Nie ułatwiajmy propagandy Niemcom tym ohydnym wyrażeniem, które 
wciska się wszędzie w prasie, literaturze, rozmowach, ustawach i obwieszczeniach. 
Wyrzućmy ten wyraz z naszego słownika! Ziemie te były kiedyś i są obecnie pol-
skie. Zostały Niemcom ode brane i nam zwrócone. To nie jest ziemia poniemiec-
ka. Naszym zdaniem poniemieckie są tylko napisy, które po Niemcach tu zostały, 
a które usuwamy, poniemieckie to są te zgliszcza, pogo rzeliska i ruiny, które za 
sobą zostawili uciekając stąd, a które my chcemy również usunąć i odbudować. 
Wszystko inne jest nasze –polskie. A czy wiecie Obywatele do jakiego absurdu sło-
wo to wżarło się w umysły niektórych tutejszych osób? Otóż nawet, gdy ktoś teraz 
w ciężkim trudzie z rozmaitych części żelaznych rozrzuconych obficie po polach 
i rdzewiejących zmontuje sobie maszynę do pracy i tym przyczynia się do zago-
spodarowywania tych ziem, to mówią mu „to jest maszyna poniemiecka”. Otóż 
nawet kilkumiesięczne prosięta czy cielaki teraz, gdy mija półtora roku od powrotu 
naszego na te ziemie – nazywa się poniemieckie. Przykładów przytaczać można by 
setkami. Słowo to obrażające nasze uczucia wciska się wszędzie jak gaz i za truwa 
nasze umysły. Mimo woli przyswajamy je sobie tak, że w końcu sami uwierzymy 
w to, że nawet to słońce co nas tu w Gorzo wie grzeje, ta Warta, która tu przepływa, 
te lasy, które szumią wokół i te ptaki co w lesie śpiewają, to wszystko jest ponie-
mieckie. Otrząśnijmy się z sugestii tego słowa. Kwestią dyskusji jest, co na leży 
oddać czy sprzedać w ręce obywateli, a co pozostawić we włada niu państwa czy 
samorządu. Ale to jest nasza sprawa wewnętrzna. Gospodarujemy tu na swoim 
a nie na poniemieckim (…)5.

Niezależnie od tego, że tu akurat Grudziński mocno przeceniał swój opty-
mizm co do szybkiego spolonizowania tych obszarów, koncepcja Karoliny Ku-
szyk, która poniemieckość traktuje jako tło omawianych zjawisk społecznych 
współczesnej Polski Zachodniej w moim przekonaniu wymagałaby co najmniej 
zbadania. Reportażystka zakłada bowiem stosunkowo duży zakres świadomości 
tych zjawisk w postmigracyjnych społecznościach, legitymizując tym samym 
całe spektrum zdarzeń, które w jej mniemaniu przybierają charakter uniwer-
salny. Niezależnie od konieczności badań w tym zakresie, wyrażam wątpliwość 

5  Edmund Grudziński, „Przeklęte słowo po niemieckie”, Głos Wielkopolski, 1.09.1946, 54.
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co do takiego stanu rzeczy. Proces adaptacji niemieckich cmentarzy, zabytków, 
dziedzictwa niematerialnego ciągle ma charakter punktowy, nie zaś powszechny, 
a nawet jeśli tak jest, mam wątpliwości na ile jest to adaptacja świadoma, a na ile 
proces toczący się obok, będący faktycznym podmiotem właśnie w kręgach li-
derów społecznych. W narracji Karoliny Kuszyk widzę jeszcze jedno ryzyko, 
a mianowicie zgodzić się należy, że poniemieckie miało znaczenie pejoratywne, 
przy czym lektura całej książki pozwala i na taki wniosek, że w zasadzie wszyst-
ko co tu się wydarzyło było pejoratywne – szaber, zniszczone cmentarze, zanie-
dbana architektura, dziwne decyzje konserwantów zabytków – jednym słowem 

„Dziki Zachód”. A jednak Beata Halicka, która wprowadziła to pojęcie nieco sze-
rzej widzi trochę więcej. Gdy zajrzy się w dokumenty, wyłania się z nich inny 
obraz – taki w którym mimo wszystko Polacy próbowali „wyszarpać” czerwono-
armistom zakłady przemysłowe, majątki ziemskie, taki w którym już we wrze-
śniu 1945 roku uruchomiono szkoły, powstały muzea, które pomimo centralnych 
zarządzeń gromadziły resztki niemieckich zabytków do dziś pozostających 
w zasobach tych instytucji. Gdy w 1947 roku ówczesne Muzeum Wielkopolskie 
w Poznaniu chciało przejąć już całkiem pokaźne zbiory z Międzyrzecza, dodać 
trzeba stworzone od zera, bo po Heimatmuseum został szczątkowy inwentarz, 
ówczesny dyrektor Alf Kowalski odmówił. Ten sam Alf Kowalski już w latach 
czterdziestych, gdy jeszcze nie było tu służb konserwatorskich inwentaryzował 
lokalne kościoły i spisywał ich inwentarz. Prawdą jest że, takich Kowalskich nie 
było dużo tu na Zachodzie – Międzyrzecz miał szczęście, ale jednak nie tylko 
wywożono stąd wszystko co było do wywiezienia… A to trochę zmienia obraz 
powojenny.

To co jest także zauważalne w ostatnich latach, a czego chyba nie widzi 
Karolina Kuszyk – to pewien odwrót od poniemieckości po okresie jej wyraźnej 
afirmacji w latach 90. XX wieku. Staram się nie oceniać tych zjawisk, lecz jako 
obserwator i uczestnik akcji porządkowania cmentarzy zauważam niewielu mło-
dych, urodzonych w latach 90. XX wieku. Częściej przychodzą ich dziadkowie 
i rodzice, dla których właśnie te cmentarze są istotnym składnikiem w proce-
sie ich wrastania. Może przyjdzie też czas na nich, ale na razie tego nie widać. 
Młodsze pokolenia, trochę niezależnie od siebie, gdzieś w procesie globalizacji, 
macdonaldyzacji, nie zdążyły się zapoznać z poniemieckością, by zyskać to co 
globalne. I jakkolwiek mam mieszane uczucia do użytego tu czasownika „zy-
skać”, to jednak właśnie te procesy powodują, że owa poniemieckość coraz czę-
ściej znaczy „lokalność”, ale też niestety „prowincjonalność”, która właśnie dla 



122 Marceli Tureczek

tych pokoleń z różnych względów przestaje być atrakcyjna6. Czasami się pocie-
szam, że do tej lokalności też trzeba dorosnąć, tyle tylko, że akurat moje poko-
lenie miało szansę doświadczyć zarówno zabaw w otoczeniu starego cmentarza, 
ale i gdzieś w szkole średniej nieodpartego pragnienia zobaczenia tego bogatego 
i już prawie dostępnego Zachodu. Czy to jednak oznacza, że nasza młodość była 
lepsza i ciekawsza? Na początku grudnia 2019 roku (już posiadałem książkę Ka-
roliny Kuszyk) zorganizowałem z grupą studentów doroczny wyjazd do Berli-
na – jeszcze 5 lat temu zawsze miałem grupę ok. 40 osób, w tym roku z trudem 
znalazłem 8 chętnych – Berlin, po co tam jechać…

Gdy Polska w 2004 roku stawała się członkiem Unii Europejskiej, pokolenie 
końca lat 70. XX wieku kończyło studia, wchodziło w wiek decyzyjny. To wła-
śnie wtedy, gdy uczestniczyłem w pierwszych spotkaniach wydawców regional-
nych organizowanych przez Zbigniewa Czarnucha w Witnicy, gdzie spotykali się 
chyba wszyscy zainteresowani tą problematyką na Ziemi Lubuskiej, słyszałem 
z jego ust pytania o to, czy ta granica, którą właśnie otwarto, będzie otwarta 
raz na zawsze? Wówczas nie rozumiałem tego pesymizmu, przecież nie po to 
wstępowaliśmy do Unii Europejskiej, by zamykać granicę. Dziś, w dobie wzrostu 
postaw radykalnych w całej Europie, ten pesymizm rozumiem, a nawet coraz 
częściej się go obawiam, gdy widzę np. zdegradowaną edukację regionalną. Piszę 
o tym w kontekście książki Karoliny Kuszyk, gdyż uważam, że wyrażony przez 
nią optymizm, który odczytuję w opowieści o Hindenburgplatz jest trochę nie-
rzeczywisty. Bardzo się boję, że ta próba bycia w innej czasoprzestrzeni ponad 
tymi nazwami i pomnikami, które bardzo często rzeczywiście nic nie znaczą, 
w pewnym sensie staje się innym wymiarem, wymiarem obok. Problem bowiem 
w tym, że nie wszyscy chcą się wznosić ponad te odgórnie kreowane podziały, 
a empatia, która jest jednym z ważniejszych znaczeń w wypowiedziach Zbignie-
wa Czarnucha, nie jest cechą powszechną.

A swoją drogą, ktoś kiedyś w Międzyrzeczu zapytał mnie, gdzie jest ulica 
Staszica, bo szuka Liceum Ogólnokształcącego. Odpowiedziałem wtedy – a to 
przy Bismarckstrasse, gmach Zillmannów. Człowiek ów zdębiał, a ja natych-
miast się poprawiłem, wyjaśniając mu drogę…

Jednak by zachować należny dystans, muszę odnieść się do jeszcze in-
nych aspektów. Otóż mniej więcej w 2012 roku, uczestnicząc wraz z Joanną 
Ziębą – wówczas studentką historii na Uniwersytecie Zielonogórskim, obecnie 

6  Marceli Tureczek, „Edukacja regionalna w dobie globalizacji. Problem budowania wspólnot 
lokalnych – wybrane aspekty”, In Gremium. Studia nad polityką i kulturą, 14 (2020), 169–182.
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nauczycielką historii w Lubsku, autorką bardzo dobrej monografii wsi Budzie-
chów koło Lubska7, w jednej z ciekawszych akcji porządkowania cmentarza po-
ewangelickiego w Brójcach (powiat międzyrzecki), zadaliśmy pytanie o podstawy 
pamięci wobec niemieckiego dziedzictwa. W ten sposób przy okazji prac na tym 
cmentarzu zrealizowaliśmy niewielki projekt badawczy. I wówczas pojawiło się 
pewne określenie, które sformułowała Joanna Zięba: „rentowność pamięci”. Czy 
pamięć – niezależnie od jej przedmiotu – choć tu chodziło o poniemieckość (były 
cmentarz ewangelicki) może się opłacać, czy podstawą pamięci może być jakiś 
inny czynnik? W ten sposób na bazie badań porównawczych ewolucji postaw wo-
bec byłego Niemieckiego Nazistowskiego Obozu Pracy Karnej Brätz w Brójcach 
i byłego cmentarza ewangelickiego zaryzykowaliśmy tezę, że szereg działań wo-
bec podobnych obiektów pod koniec lat 90. XX wieku i na początku XXI wieku 
miała również podłoże, którego podstawą była chęć nie tyle wniknięcia w prze-
szłość, co dostosowania tych działań do zmieniającej się rzeczywistości8. Czy to 
przesada? Lata 90. XX wieku były okresem bardzo licznych przyjazdów byłych 
niemieckich mieszkańców. Rysujące się znacznie wcześniej poczucie wstydu za 
zniszczone niemieckie cmentarze, teraz okazało się być istotnym problemem, 
wszak przyjeżdżający licznie Niemcy chętnie odwiedzali również „swoje groby”. 
Ci sami Niemcy chętnie korzystali z lokalnych hoteli, sklepów itp. Heimatturi-
stik w tym okresie stała się na tyle popularna, że warto było w nią inwestować. 
Dziś tego rodzaju turystyka jest już tylko okazyjna, raczej prywatna – wszak 
czas robi swoje. A i młodsze pokolenia w Niemczech nie bardzo interesują się 
przeszłością swoich dziadków. Staje się tym samym i w Niemczech ta ich tym 
razem „poniemieckość” pewnego rodzaju przestrzenią zapominaną. Świetnym 
przykładem może być kondycja czasopism byłych niemieckich mieszkańców – 
obserwuję to zjawisko na przykładzie międzyrzeckiego „Heimatgruss”, widać to 
na przykładzie licznych izb muzealnych w Niemczech, które nierzadko borykają 
się z problemem kontynuacji swojej działalności. Opisane przez Karolinę Kuszyk 
zbiory legnickie, to tylko jeden z dziesiątków przykładów podobnych problemów. 
Z drugiej strony właśnie te zbiory, ale też „legnickie bomby” to przykład jednak 

7  Katarzyna Czaplicka, Joanna Zięba, Budziechów. Spacer przez wieki (Zielona Góra: Zielona 
Czapla, 2015).

8  Joanna Zięba, Marceli Tureczek, „Przywracanie pamięci czy pamięć wybiórcza? Kilka re-
fleksji wokół akcji porządkowania zabytkowych nekropolii ewangelickich na przykładzie cmenta-
rza w Brójcach, woj. lubuskie”, w: Społeczeństwo obywatelskie a ochrona zabytków na pograniczu 
polsko-niemieckim, red. Paul Zalewski, Barbara Bielinis-Kopeć (Gubin: Warsztat Konserwatora 
Gubińskiej Fary, 2014), 243–258.
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odwrotu od płaszczyzny pewnej otwartości. Autorka relacjonując problem le-
gnickiego przysmaku, raczej świadomie pozostawia go bez komentarza. W pełni 
to rozumiem. Oczywiście jeśli chodzi o przenoszenie zbiorów do Polski, uważam 
że jest to problem bardziej skomplikowany. Tu obok kwestii pamięci, może braku 
zaufania, pojawia się również aspekt niemieckiego prawa określającego zasady 
przemieszczania zabytków czy ich zbywania w dowolnej formie. W Polsce jest to 
nie zawsze właściwie rozumiane, chociaż akurat polskie prawo w tym zakresie 
jest w wielu aspektach adekwatne. Polacy w obrębie tego rodzaju dyskusji mają 
małą świadomość prawnych podstaw wobec polityki instytucjonalizacji pamięci 
realizowanej przez państwo niemieckie. Niezależnie od obowiązującego Trak-
tatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym 
sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17.06.1991, który ma w tym znaczeniu pod-
stawowy wymiar dla relacji wzajemnych, pamięć o wysiedleniach ludności nie-
mieckiej (tu wypędzeniach – die Vertreibung), stanowi przedmiot niemieckiego 
prawa zarówno w wymiarze Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 
(Ustawy Zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec) z 1949 roku, jak też ustaw 
szczegółowych – tu szczególnie Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebe-
nen und Flüchtlinge z 19 maja 1953 roku. W przypadku migracji zabytków dodać 
należy także Gesetz zum Schutz von Kulturgut z 6 sierpnia 2016 roku.

Dlaczego o tym piszę? Karolina Kuszyk jest reportażystką, niestety nie jest 
historykiem i prawnikiem, ale być może to usprawiedliwia przynajmniej kilka 
zauważonych skrótów myślowych i uproszczeń, które pojawiają się w książce, 
a powinny być wyjaśnione czytelnikowi – zwłaszcza, że publikacja wzbudza 
zainteresowanie przede wszystkim wśród osób niekoniecznie orientujących się 
w meandrach stosunków polsko-niemieckich. Tych skrótów i pewnych uchybień 
jest więcej i należy ubolewać, że książka nie została zrecenzowana przez specja-
listę od stosunków polsko-niemieckich. Chciałbym się w tym miejscu odnieść 
do kilku kwestii. Na stronie 307 znajdujemy szerszy akapit dotyczący sprawy 
pewnego poszukiwacza metalu. Już w tym miejscu muszę za kuriozalne uznać 
zdanie: „(…) pan Tomasz wcale nie interesuje się zabytkami lecz złomem (…)”. 
Skomentuję to w ten sposób – tym gorzej, bo za złom uznać można również me-
talowe zabytki np. z epoki brązu. Oczywiście nie znam tej sprawy, więc trudno 
się do niej odnieść wprost, ale po pierwsze nowela ustawy z 22 czerwca 2017 roku 
odnosi się do ustawy z 2003 roku, nie zaś do ustawy z 1962 roku, która to prze-
stała obowiązywać w 2003 roku. Po drugie, i ta kwestia wydaje się istotniejsza, 
obie ustawy – zarówno ta z 1962, jak i ta z 2003 roku definiują pojęcie zabytku 
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bardzo wyraźnie, zresztą polecam porównanie definicji zabytku w ustawie pol-
skiej z 2003 roku i tej niemieckiej z 2016 roku. Są bardzo podobne. Tylko jak zde-
finiować zabytek? Skoro jakaś tam blacha – nie wiem co to była za blacha – może 
jakiś aluminiowy fragment od powiedzmy samolotu – nie jest zabytkiem, to czy 
za taki uznamy tablicę nagrobną powiedzmy z 1936 roku? Takich nagrobków 
są tysiące i nie są to obiekty, które przedstawiają szczególną wartość artystyczną 
i naukową, a jednak są chronione i tak powinno być. Karolina Kuszyk wpada tu 
w pułapkę, wartościuje – a wartościowanie jest sprzeczne z ideą ochrony prze-
szłości, bo zgodnie z definicja zabytku w ustawie z 2003 roku, art. 3.1, to dzieło:

człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej 
epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu 
na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.

I co ma w tej sytuacji począć konserwator zabytków? Wątpię, czy któryś 
uznaje coś za zabytek „na wszelki wypadek”, nie warto formułować takich opinii. 
Dlaczego łyżka z GS-u ma nie być ciekawym obiektem naukowym? Dla historyka 
dziejów najnowszych być może właśnie jest? Otóż definicja zabytku jest bardzo 
uniwersalna, bo inna być nie może. Dlaczego zabytkiem miałby być przedmiot 
powstały 500 lat temu, a ten powstały 50 lat temu na takie miano nie zasługuje? 
Przecież za lat 100 będzie już liczył 150 lat itd. Jeśli utracimy go teraz, to za 200 
lat też go już nie będzie. Ponadto, choć jako praktyk uważam, że nowelizacja 
ustawy z 2017 roku poszła w bardzo złym kierunku – w Polsce brakuje dobrej 
woli do współpracy różnych środowisk, także poszukiwaczy amatorów, którzy 
w konserwatorach i naukowcach widzą wrogów, konkurencję. Tu istotą problemu 
nie jest ten kawałek blachy (oczywiście to tylko moja celowa prowokacja), ale po-
wszechny wśród poszukiwaczy brak poszanowania stanowisk archeologicznych. 
Niestety, sam byłem świadkiem takich zniszczeń, gdy przy okazji wykopywania 

„jakiejś tam” łuski czy mało wartościowej monety zdewastowano na polach sta-
nowiska neolityczne czy z epoki brązu. I co począć z tym problemem? Zapewne 
wymaga to edukacji, debaty różnych środowisk, do których zapewne kiedyś doj-
dzie. Dobrze, że Karolina Kuszyk przywołała wypowiedź znakomitego leśnika 
Jarka Szałaty, którego znam i bardzo cenię. Moje doświadczenia są niestety iden-
tyczne. Wszak nie kto inny jak poszukiwacze złomu wykradali jeszcze kilka lat 
temu na dużą skalę pancerze z obiektów Międzyrzeckiego Rejonu Umocnione-
go – niekiedy były to ostatnie egzemplarze różnych cennych poznawczo rozwią-
zań. Oni nie interesowali się zabytkami tylko złomem, który można spieniężyć…
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Odnosząc się do kwestii konserwatorów zabytków warto podjąć również 
wątek kościoła w Starych Bogaczowicach (s. 353). Absolutnie nie mogę zgodzić 
się na sformułowanie: „(…) dla wygody skreślono go z listy zabytków (…)”. Jest 
to sformułowanie nieodpowiedzialne, wywołujące fałszywy obraz problemu. 
Odnoszę wrażenie, że powtórzono tu jakąś prywatną wypowiedź, której nie 
zweryfikowano. Oczywistym jest, że zburzenie tego kościoła uznać należy za 
zabieg co najmniej wątpliwy etycznie, jednak po przeczytaniu tekstu książki od-
nieść można wrażenie, że ktoś celowo go zniszczył w porozumieniu z urzędem 
konserwatorskim. Problem tego i bardzo licznych podobnych obiektów powstał 
w momencie, gdy nowo przybyła ludność katolicka miała do wyboru dwie świą-
tynie – katolicką i ewangelicką. Z oczywistych przyczyn wybierano kościół ka-
tolicki, choć zdarzały się również sytuacje odwrotne, gdy adaptowano kościół 
ewangelicki, a ten katolicki, często starszy i cenniejszy, jednak np. w gorszym 
stanie, popadał w ruinę – wystarczy przywołać tu przykład miejscowości Cho-
ciule koło Świebodzina w województwie lubuskim. Takie postępowanie sprawia-
ło, że opuszczone kościoły popadały w ruinę. W tym przypadku podstawowym 
dylematem nie jest „obecność” zabytków, ale ich utrzymanie i tu niestety bardzo 
często odnajdujemy przyczynę takiego stanu rzeczy. Jeśli kościół wykreślono 
z rejestru zabytków, musiało tu zadziałać najpewniej prawo budowlane, gdyż 
tego rodzaju procedura jest bardzo złożonym zagadnieniem w polskim prawie. 
Po lekturze książki Karoliny Kuszyk prześledziłem sprawę kościoła w Starych 
Bogaczowicach. Ja również na zdjęciach dostrzegłem ciekawy detal architekto-
niczny, stolarkę więźby dachowej, inskrypcje itp. W tej chwili można jedynie 
ubolewać, że tak się stało (uważam, że decyzja o wykreśleniu mogła być co naj-
mniej pochopna), w tym celu należałoby dokładnie przestudiować dokumentację 
przygotowaną przez rzeczoznawcę, która musiała powstać w związku z podjętą 
procedurą prawno-administracyjną, niemniej przedstawienie tej sprawy przez 
Autorkę jest albo próbą wzbudzenia sensacji albo wyrazem pewnej niedokład-
ności. Brakuje też w książce przynajmniej ogólnego wskazania, że nie bez wy-
siłku, ale wiele obiektów uratowano – Autorka mówiła o tym w wywiadzie dla 

„Gazety Wyborczej” – także za sprawą działalności urzędów konserwatorskich 
w okresie PRL-u, powołanych tu w pełnym rozumieniu prawa dopiero od 1950 
roku. Karolina Kuszyk podaje w bibliografii prace pod. red. Zbigniewa Mazura – 
warto aby prześledziła publikowane w nich wspomnienia np. Jana Muszyńskiego, 
wieloletniego konserwatora zabytków w Zielonej Górze, czy też udostępnione 
na stronach Instytutu Zachodniego wspomnienia dra Stanisława Kowalskiego. 
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Warto poznać np. historię tzw. listy 113 kościołów przeznaczonych do rozbiórki 
w byłym województwie zielonogórskim. Chodzi mi o kontekst, którego w recen-
zowanej książce brakuje, a także o reprezentatywność przytaczanych przykła-
dów, które pozwoliłyby ukazać bardziej złożony zakres omawianych zagadnień. 
Przywołane w tekście exempla są w moim odczuciu wybiórcze, momentami jed-
nostronne, podporządkowane lansowanej tezie. Inna rzecz, że warto porównać 
ilość obiektów zabytkowych w województwie lubuskim i mazowieckim, a na-
stępnie porównać skalę dotacji na ich ochronę w 2019 roku. To są informacje 
publiczne, które wiele tłumaczą.

Na stronie 350 omawianej książki możemy przeczytać, że układ podpisa-
ny w Warszawie w 1970 roku był uznaniem przez Niemcy Zachodnie granicy 
na Odrze i Nysie. To bardzo duży skrót myślowy, mający swoje konsekwencje 
w sformułowanej narracji, gdyż granica ta pod naciskiem czterech mocarstw 
została uznana dopiero jako warunek zjednoczenia Niemiec na mocy traktatów 
2+4. Kanclerz Helmut Kohl i jego rząd do końca wahali się i przeciągali pod-
jęcie decyzji, wiedząc że w obliczu zbliżających się wyborów będzie to miało 
wpływ na głosy środowisk ziomkowskich. Problem polskiej granicy zachodniej 
dotyczył tyleż kwestii międzynarodowych co wewnątrzniemieckich. Żaden za-
chodnioniemiecki rząd przed 1990 rokiem, także ten Willy’ego Brandta (SPD) nie 
uznał granicy na Odrze i Nysie, co było nie tylko założeniem doktrynalnym po-
lityki zagranicznej Niemiec, ale również barierą mentalną i polityczną, gdy pod 
uwagę weźmiemy elektorat CDU/CSU. Tu akurat Karolina Kuszyk słusznie ko-
mentuje, w kontekście działań Eriki Steinbach, np. kwestie Związku Wypędzo-
nych (Bund der Vertriebenen e.V.) w Niemczech. To przecież w tym środowisku 
koncyliacyjną politykę kanclerza Brandta uznano za zdradę Niemiec. Przy czym 
problemem jest tu nie sam skrót myślowy, ale jego kontekst. Karolina Kuszyk, 
podobnie zresztą jak wielu autorów problem degradacji niemieckich cmentarzy 
widzi wyłącznie w czynnikach wewnętrznych w Polsce. Degradacja niemieckie-
go dziedzictwa na zachodzie Polski miała jednak również swoje uwarunkowania 
zewnętrzne. Uważam i wcześniej sformułowałem to w wypowiedzi opublikowa-
nej w „Przeglądzie Zachodnim”9, że skala propagandy wobec Ziem Zachodnich 
i Północnych w Polsce i w RFN była w tym czasie symetryczna. W Niemczech, 

9  Marceli Tureczek, „Dziedzictwo kulturowe na tle przemian społeczno-gospodarczych 
zachodniej Polski w latach 70. i 80. XX wieku”, Przegląd Zachodni, 372 (2019), 3: 71–86.
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choć już Adenauer zdawał sobie sprawę z nieodwracalności decyzji powojen-
nych10, celowo na użytek polityczny, często niezależnie od faktycznej pamięci, 
lansowano albo chociaż podtrzymywano krzywdę straty, w Polsce pobudzano 
lęk przed rewizją granic. Oba czynniki miały negatywny wpływ na działania 
wobec dziedzictwa kulturowego – ten lęk przed ponowną rewizją granic, który 
przecież był przynajmniej formalnie realny aż do 1990 roku, wywoływał potrze-
bę udowadniania, że ziemie te kiedyś w większym lub mniejszym stopniu były 
polskie. Dodać trzeba, że cmentarze były i są nadal szczególnym i cennym zara-
zem rodzajem spuścizny po byłych mieszkańcach. I choć uważam, że Karolina 
Kuszyk jest w pełni tego świadoma, to jej narrację bez należytego dystansu moż-
na interpretować w ten sposób, że oto Polacy niszczyli cmentarze…, bez pełnego 
dopowiedzenia złożonych czynników problemu, które miały na to wpływ. Ten 
wyrwany z szerszego kontekstu przykład cmentarzy trochę podważa również 
przyjętą przez Autorkę metodę ucieczki od „tej wielkiej historii” do „rzeczy”. 
Nie wiem czy to jest w ogóle możliwe? Oczywiście, spodziewam się zarzutu, że 
chcę coś usprawiedliwić, ale w takich sytuacjach przychodzi mi na myśl skarga 
napisana przez grupę mieszkańców Międzyrzecza w 1967 roku do ówczesnego 
Ministerstwa Gospodarki Komunalnej, któremu podlegały tego typu cmentarze, 
w sprawie usunięcia pozostałości nekropolii, aby stworzyć miejsce na park i in-
westycje budowlane11. Jak się okazuje nie wszyscy po prostu niszczyli cmenta-
rze, byli i tacy, których to oburzało. Jak widać problem w wymiarze społecznym 
i etycznym jest bardzo złożony i nie można go upraszczać. W tej sprawie powie-
dzieć można jeszcze, że dzieło zniszczenia to nie lata 70. XX wieku, lecz okres 
wcześniejszy, np. powstające powszechnie w latach 1965–1970 Parki Tysiąclecia 
w centrach miast, jak choćby w Zielonej Górze (a cenniki kamienia nagrobkowe-
go, jako oficjalne dokumenty urzędowe znane są już z lat 60. XX wieku). Należy 
także wyjaśnić, że likwidowano wówczas nie tylko cmentarze ewangelickie, ale 
również katolickie, gdyż znaczenie miały tu nie tylko względy stosunku do nie-
mieckości, ale też bardziej prozaiczne przyczyny społeczno-gospodarcze12.

10  Por. np. Erhard Cziomer, Zarys historii Niemiec powojennych 1945–1995 (Kraków: Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, 1997), 210–222.

11  Marceli Tureczek, Zabytkowe parki w okolicach Międzyrzecza. Zarys historii założeń i wa-
lory przyrodniczo-kulturowe (Międzyrzecz: Urząd Miejski, 2014), 34–37.

12  Katarzyna Sanocka-Tureczek, Cmentarze na obszarze obecnego województwa lubuskiego 
w latach 1945–1975, w: Ziemia Międzyrzecza. Studia z historii i kultury, red. Bogusław Mykietów, 
Marceli Tureczek, Międzyrzecz–Zielona Góra: Księgarnia Akademicka, 2008), 107–124. W tym 
artykule zob. aneksy źródłowe. 
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W tym też znaczeniu dużym problemem recenzowanego reportażu jest brak 
należytego przeglądu obszernej literatury13, a portale organizacji zajmujących 
się porządkowaniem cmentarzy nie są wystarczającym źródłem. Warto dodać, 
że w Polsce nikt odpowiedzialny nie zarzuca takim grupom braku patriotyzmu. 
To absurd. Takie podejście ma jednak swoje konsekwencje. Na popularnym por-
talu You Tube, Anna Kuźmińska-Świder recenzując omawianą tu publikację, jed-
noznacznie stwierdziła, że Polacy dokonali zniszczenia niemieckiego dziedzic-
twa kulturowego, podając tu przykład Międzyrzecza. Pomijając w tym miejscu 
szereg nieprawdziwych lub uproszonych informacji, np. cegły na odbudowę War-
szawy (jeden z częściej upraszczanych i dosłownie rozumianych faktów, który 
jest półprawdą), przeraża mnie, biorąc pod uwagę perspektywę naukową, że wła-
śnie przez powielanie uproszczeń można utrwalać poglądy, opinie, upowszech-
niać informacje niedopowiedziane14.

W książce pojawia się również kilka informacji sensacyjnych, takich jak to, 
że archiwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (podano błędnie 
starą nazwę Ministerstwo Kultury i Sztuki – s. 388) są utajnione, co uniemoż-
liwia poznanie skali wywózek, tuż po wojnie, obiektów zabytkowych z Ziem 
Zachodnich do centrali. Zgodnie z polskim prawem (Ustawa o narodowym za-
sobie archiwalnym i archiwach), tego rodzaju zasoby mają charakter archiwów 
zakładowych i korzystanie z nich jest możliwe po uzyskaniu zgody kierownika 
jednostki – w tym przypadku ministra właściwego ds. kultury. To nie są zasoby 
utajnione, a znaczne ilości akt z tego okresu znajdują się w zasobie Archiwum 
Akt Nowych, które jest zbiorem publicznym i tego rodzaju dane nie są żadną 
tajemnicą. Więcej – łatwo dotrzeć do materiałów istotnych dla spuścizny kościel-
nej wydziałów ds. wyznań w zasobach archiwów terenowych poszczególnych 
województw, np. wojewódzkich czy powiatowych wydziałów kultury15. Tego ro-
dzaju dokumenty są w powszechnym obiegu naukowym, szereg publikacji na ten 

13  W ostatnich latach, obok szeregu inicjatyw lokalnych, pojawiło się kilka pozycji sumują-
cych zagadnienia związane z problematyką cmentarzy, por. Jerzy Kołacki, Izabela Skórzyńska, 
red., Ziemia skrywa kości. Zapomniane krajobrazy pamięci – cmentarze protestanckie w Wielko-
polsce po 1945 roku (Poznań: Wydawnictwo UAM, 2017); Małgorzata Zawiła, Dziedziczynienie 
przedwojennych cmentarzy na terenach postmigracyjnych Polski (Kraków: Wydawnictwo Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, 2019).

14  Wypowiedź ta ukazała się na oficjalnym kanale You Tube, zyskując szereg odsłon i komen-
tarzy w podobnym tonie: Karolina Kuszyk, Poniemieckie, dostęp: 2.01.2020, https://www.youtube.
com/watch?v=5ON-xPGBUmc.

15  Odniosę się tu do swojego tekstu: „Między propagandą a rzeczywistością. Niemieckie dobra 
kultury w percepcji władz i społeczeństwa na Ziemi Lubuskiej po II wojnie światowej”, w: Ziemia 



130 Marceli Tureczek

temat można znaleźć również w wydawnictwach muzealnych, jak też dostępnych 
inwentarzach muzealnych.

Wydaje się, że istotnym problemem recenzowanej książki jest zbyt słaba 
kwerenda w literaturze przedmiotu. Zdaniem recenzenta, podejmując się tak zło-
żonego tematu, należało to zadanie wykonać z należytą starannością, niezależnie 
od przyjętej formuły publikacji, którego Autorka zwyczajnie nie dopełniła tego 
wymogu, stąd też w jej tekście pojawiają się podobne stwierdzenia.

Czy wobec współczesnego regionu lubuskiego używamy pisowni ziemia 
lubuska (tłumacząc ją niem. Lebuser Land), czy też Ziemia Lubuska? Autorka 
wskazuje błędnie, nazwę. Lebuser Land – to określenie, które w języku niemiec-
kim jest zasadniczo stosowane do historycznej ziemi lubuskiej związanej z bi-
skupstwem lubuskim, położonej obecnie na obszarze powiatów sulęcińskiego, 
słubickiego i niemieckiego powiatu Märkisch-Oderland. Współczesny region lu-
buski, nazywany Ziemią Lubuską, pisany tak jak Wielkopolska, czy Małopolska, 
to region złożony z kilku krain historycznych i w języku niemieckim częściej 
określany jest wprost jako: Woiwodschaft Lebus z uwagi na złożoność nazewnic-
twa polskiego i niemieckiego. Uważam, że jest to ważne, gdyż książka czytana 
przez odbiorcę mniej zorientowanego w tych zawiłościach musi być paradoksal-
nie bardziej precyzyjna niż książka naukowa.

Oczywiście chciałbym podkreślić, że nie są to zarzuty, które mogą przy-
czynić się do negatywnej oceny książki jako całości. Wręcz przeciwnie, uważam, 
że już samo podjęcie tematu w przyjętej przez Autorkę konwencji jest dużym 
osiągnięciem. Podkreślam tu konwencję książki w dużej mierze z obowiązku na-
ukowej rzetelności, gdyż problematyka ta posiada niezwykle obszerną literaturę 
naukową, której autorka nie uwzględniła, ale być może na tym właściwie polega 
przewaga Karoliny Kuszyk nad tymi istniejącymi ujęciami. Literatura naukowa, 
niestety, nie dociera do odbiorcy mniej zorientowanego, i na tym polega zaleta 
tej książki, jakkolwiek wskazane braki – raczej w przygotowaniu kontekstu re-
portażu, mają wpływ na prezentowany obraz. Uwagę zwraca przede wszystkim 
zupełne pominięcie badań gorzowskich, zielonogórskich, dlaczego Autorka po-
dejmując wątki Szczecina nie odniosła się do badań Jana Musekampa16 – to jedna 
z lepszych i ważniejszych pozycji w kręgu literatury „poniemieckiej”. Oczywi-

Lubuska. Społeczny wymiar dialogu o przeszłości i tożsamości (Międzyrzecz–Wschowa–Zielona 
Góra: Czas ART, 2014), 91–134.

16  Jan Musekamp, Między Stettinem a Szczecinem. Metamorfozy miasta od 1945 do 2005 (Po-
znań: Nauka i Innowacje, 2013).
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ście znaczenie miała tu zapewne przyjęta konwencja, choć żal bardzo wielu po-
miniętych zagadnień, których nie sposób tu wyliczać. Karolina Kuszyk bardzo 
uszczupliła przedstawiony obraz, a to zdaniem recenzenta jest niewątpliwą wada 
książki.

Natomiast chciałbym podziękować Autorce, za ukazanie „poniemieckiej” 
Polski Zachodniej w przystępnej i zarazem szeroko dostępnej formie. Zajmując 
się już kilkanaście lat problemami ochrony zabytków i stosunkami polsko-nie-
mieckimi, dawno dostrzegłem, że od wielu lat te regiony są marginalizowane 
w kręgach decyzyjnych i opiniotwórczych. Nie tak dawno złożyłem wniosek do 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na dofinansowanie badań zabytków 
Pomorza Zachodniego. Wśród trzech zwyczajowych recenzji znalazła się i taka, 
że nie warto badać tych terenów, bo są one prowincjonalne zarówno dla Polski, 
jak i dla Niemiec, a ponieważ nie jest to polskie dziedzictwo kulturowe, nie warto 
finansować takich badań. Recenzja była anonimowa, sadzę, że gdyby recenzent 
musiał się podpisać, nie odważyłby się wygłosić takiego poglądu. To zdarzenie 
pokazuje, że ciągle w licznych polskich gremiach nie ma świadomości charak-
teru tych obszarów z ich specyfiką kulturową, społeczną, z ich dziedzictwem. 
Może książka, choć w moim odczuciu niedoskonała, przypomni choćby w cząst-
kowej formie ten problem. W 2015 roku, gdy przypadała 70. rocznica włącze-
nia tych terenów do Polski, nie znalazłem w stacjach telewizyjnych ani jednego 
programu, który by ten problem przybliżał. Cały rok śledziłem rożne ramówki 
ogólnopolskich stacji telewizyjnych – żadna nie dostrzegła potrzeby pokazania 
historii trzech pokoleń Polaków, którzy dotarli tu w różny sposób, w tym zostali 
tu przywiezieni w bydlęcych wagonach i zostawieni w obcej przestrzeni. Może 
ktoś zwróci na to uwagę w 2020 roku?

Muszę jednak podjąć też polemikę z Karoliną Kuszyk. Gdy w 2014 roku 
publikowałem bardzo obszerny wywiad ze Zbigniewem Czarnuchem, w książce 
moim zdaniem bardzo „poniemieckiej”17, zadałem w rozmowie pytanie o kwe-
stie wysiedleń i wypędzeń. Zbigniew Czarnuch odpowiedział, że słowo „wypę-
dzenia” nie może być stosowane do Polaków zza Buga, gdyż oni jednak coś mogli 
zabrać ze sobą, tu zajęli niemieckie domy, a ci Niemcy zostali z niczym. Oczy-
wiście zgadzam się z faktami dotyczącymi losów ludności niemieckiej – polemi-
zowanie z ludzką tragedią nie ma sensu, byłoby to niegodne nauki, jednak coś 
wzbudza niepokój – czy chodziło w tym wszystkim wyłącznie o majątki? Czy 

17  Marceli Tureczek, „Między propagandą”, 91–134.
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Polacy, którzy przyjechali na zachód Polski mieli czuć się lepiej tylko dlatego, 
że mogli „wejść” do niemieckich kamienic? Uważam, że takiemu rozumowaniu, 
mimo pokazania emocji w obrębie wspomnień, ulega momentami również Karo-
lina Kuszyk. Być może nie robi tego świadomie, nie czynię tu zarzutu, a raczej 
pytam. Czy chodziło bowiem o dobytek? Problem polega na tym, że oni czuli 
się z tego powodu znacznie gorzej – oczywiście, był to w wielu przypadkach 
skok cywilizacyjny – meble, narzędzia, murowane zabudowania itp. Nie piszę 
tu o szabrownikach, lecz o ludziach, którzy również przymusowo zostawili swój 
świat. Wątek Kresów – tych pisanych w języku polskim wielką literą – w książce 
Karoliny Kuszyk jest bardzo ograniczony. A to właśnie ten wątek, i to tło, jest pa-
radoksalnie archetypem poniemieckości. To ten archetyp „kazał” babci Pawlako-
wej (film Sami swoi) krytykować elektryczność – nie chodziło o poniemieckość, 
a raczej o nicość, w której się w swoim mniemaniu znaleźli. Dość łatwym, naiw-
nym wyjaśnieniem tej sceny jest stwierdzenie, że byli to ludzie zacofani. Tymcza-
sem zostali brutalnie wyrwani z otoczenia, w którym wyrastali, a poniemieckie 
bogactwo było obce, niezrozumiałe, było nicością… Ten wątek świetnie pokaza-
no w filmie Boża podszewka w reżyserii Izabelli Cywińskiej, gdy po przyjeździe 
na Dolny Śląsk, w dniu Święta Zmarłych bohaterki udają się na cmentarz, by 
zapalić świeczkę. Tyle tylko, że na cmentarzu są groby niemieckie, dziwne, obce, 
budzące grozę. W sensie mentalnym dla wielu ludzi (zapewne nie wszystkich) to 
nie była cywilizacja, awans, to była pustka. Świetnie i ciągle aktualnie ten wątek 
opisuje Eugeniusz Paukszta w powieści Wszystkie barwy codzienności. Pod ko-
niec października miasteczko pustoszeje, bo ci co mogą jadą na groby bliskich 
do miejsc pochodzenia, gdzieś pod Warszawę, Kielce… Ci co nie mogą jechać 
na Kresy – teraz w ZSRR, mają groby tu, ale nierzadko palą świeczki gdzie-
kolwiek, by ujarzmić tęsknotę za bliskimi. Nie przypadkiem chcieli wrócić do 
swoich, zapewne gorszych, ale swoich domów, licząc że coś się jeszcze odwróci 
w wielkiej polityce.

Pamiętam, że gdy oglądałem Bożą podszewkę, zachwycony zwłaszcza drugą 
serią, której akcja toczyła się już na Dolnym Śląsku, irytowały mnie wątki tych 
bohaterów, którzy pozostali na Wileńszczyźnie, choć przecież chodziło o głów-
ną bohaterkę filmu… Chłonąłem z tego serialu poniemieckość, moje krajobrazy, 
niemieckie napisy, dworzec Glatz (Kłodzko), który zwiedzałem w trakcie stu-
diów jeżdżąc regularnie do Kotliny Kłodzkiej, czułem jakąś afirmację własnej 
przeszłości. Moja refleksja wobec poniemieckości przyszła dopiero później, gdy 
zainteresowałem się wspomnieniami mieszkańców okolic Międzyrzecza, kilku 
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miejscowości, w tym „mojego” Wyszanowa. Czy Karoliny Kuszyk nie zastano-
wił fakt, że wiele wspomnień przechowywanych w Instytucie Zachodnim w Po-
znaniu, powstałych w ramach konkursów organizowanych dla mieszkańców za-
chodniej Polski, zaczyna się od sformułowań: przybyliśmy, budowaliśmy, nasz 
trud…, a nie od słów: tam na Kresach, nasz dom tam we Lwowie itp. Czegoś 
brakuje w tych wspomnieniach, owszem jest poniemieckość, ale to poniemiec-
kość pobawiona swojego archetypu.

Kiedyś oprowadzałem pewną kobietę, która przyjechała z Niemiec, po mo-
jej miejscowości. Zdarza mi się pełnić u moich sąsiadów rolę tłumacza, z tego też 
powodu niektórzy Niemcy z Wyszanowa już sami do mnie trafiają przy okazji 
kolejnej wizyty. Pan Pirsch musi zawsze „czymś” poczęstować, zanim posiedzi 
na ławce przed swoim dawnym domem… Owa kobieta w pewnym momencie 
zadała mi pytanie, skąd pochodzą mieszkańcy jej domu? Odpowiedziałem rzetel-
nie, że z okolic Wielunia, ze Skomlina (obecnie woj. łódzkie) i ona się obruszyła, 
że przecież nie ze wschodniej Polski, a skoro tak, to dlaczego zajęli niemieckie 
domy, tam była i jest Polska? Była to chyba jedyna osoba z Niemiec, która nie 
chciała wejść i poznać obecnych właścicieli swojego dawnego domu. Ci ostatni 
byli zresztą z tego powodu zawiedzeni.

Urwany kontekst może tworzyć półprawdy i prowadzić do wypowiedzi ta-
kich jak cytowana wcześniej wypowiedź Anny Kuźmińskiej-Świder, jak rów-
nież dość ogólnikowych stwierdzeń, takich jak to na temat Eugeniusza Paukszty 
w „Gazecie Wyborczej”. Autorka wyraziła zdziwienie, że w latach 70. XX wie-
ku w zbiorze legend Złota dzida Bolesława Paukszta dokonał zestawienia złych 
Niemców i dobrych Polaków. Też mam na półce ten zbiór, jak również inne po-
chodzące z tego okresu18.

Myślę, że Autorka zna powieści Eugeniusza Paukszty, sądzę jednak, że 
większość czytelników już nie zna tego wywiadu, powieści i ich autora, i nie 
dowie się, że ten wybitny powieściopisarz zachodniej Polski (i Ziemi Lubuskiej  – 
podkreślam to świadomie), pochodził z Wilna, szukał, wyrwany z Kresów, tu 
na zachodzie Polski swojej utraconej arkadii, bo Kresy były tyleż skomplikowane, 
co dzisiejsza Polska Zachodnia. To właśnie Eugeniusz Paukszta, m.in. w przy-
wołanej już powieści Wszystkie barwy codzienności, w mistrzowski sposób po-
kazuje niewielkie miasteczko między Międzyrzeczem i Sulechowem – Kargową 

18  Mike Urbaniak, Przedmioty te skrycie pracowały na zbliżenie polsko-niemieckie, gazeta.
pl, dostęp 2.01.2020, http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,25540111,moj-maz-mowi-to-w-
szystko-jest-niemieckie-jakie-to-bylo-dla.html.
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(w powieści anonimowe), gdzie w PRL-owskich realiach spotykają się przybysze 
zewsząd, teraz organizujący swoje życie na „poniemieckim”. Wśród wielu posta-
ci jest też Kazimierz Łyczywek – podejrzany o rozkradanie okolicznych ponie-
mieckich cmentarzy. Jednak zanim bohater znalazł się na Zachodzie, hitlerowcy 
wymordowali mu rodzinę na Podlasiu. Inna powieść Paukszty, Trud ziemi nowej 
to obraz społeczności Warmii i Mazur w tużpowojennym kontekście – są tu wy-
pędzenia, obcy krajobraz i infrastruktura, jest szaber, głód i wszystko to co po-
niemieckie… Nie można także pominąć takich powieści jak Wrastanie i Zawsze 
z tej ziemi19. Nie warto wyważać otwartych drzwi… A swoją drogą jednak już 
wtedy byli i tacy, którzy szukali porozumienia z nową rzeczywistością, ponie-
mieckość to nie jest temat odkryty w 2019 roku w badaniach, literaturze, publi-
cystyce. Problem w tym, że z tą poniemieckością różnie można było albo trzeba 
było się obchodzić. W każdym razie trzeba to zrozumieć, a z oddali zawsze widać 
więcej20.

Obok wątku osobistego, z którym i ja się utożsamiam, i który nie podle-
ga dyskusji, Karolina Kuszyk odkrywa przed czytelnikiem w 2019 roku proces 
trwający tu co najmniej od początku lat 90. XX wieku. I chyba nie dostrzega – tak 
przynajmniej wynika z narracji – że wielkie przełomowe gesty miały miejsce 
kilkanaście lat temu. To na początku lat 90. ubiegłego wieku wielkim wyczynem 
było ustawienie pomnika na byłym niemieckim cmentarzu – wówczas takie ge-
sty wybudzały jeszcze autentyczne emocje. W 1995 roku ówczesny senator RP 
Zdzisław Jarmużek, mówił do zebranych podczas odsłonięcia pomnika na byłym 
cmentarzu ewangelickim w Międzyrzeczu:

Ta pierwsza po 50 latach od zakończenia II wojny światowej zorganizowana z woli 
obu stron – polskiej i niemieckiej – uroczystość odsłonięcia kamienia ku pamięci 
Niemców mieszkających na tej ziemi przed wojną, a których prochy tu pozosta-
ły, nie jest psychologicznie łatwa, a może nawet dla niektórych trudna do pełnej 

19  Twórczość Eugeniusza Paukszty jest dobrze opracowana naukowo, zob. np.: Kamila Gieba, 
„Literatura dotycząca powojennych przesiedleń na tzw. Ziemie Odzyskane – przegląd koncepcji 
badawczych i próby definicji”, Zagadnienia Rodzajów Literackich, 59 (2016), 2: 75–89; Joanna 
Szydłowska, „Od prawdy faktu do literackiego zmyślenia. O publicystycznych kontekstach w Tru-
dzie ziemi nowej Eugeniusza Paukszty”, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 4 (2003): 533–550; 
Marceli Tureczek, „Eugeniusz Paukszta i Ziemia Lubuska – krótka retrospekcja”, Przegląd Wiel-
kopolski, 1 (2017): 37–41.

20  Polecam wydaną ostatnio książkę Arkadiusza Kalina, Mit Ziem Odzyskanych. Postkolo-
nialny przypadek Ziemi Lubuskiej (Gorzów Wlkp.: Akademia im. Jakuba z Paradyża, 2019). Jest 
to jak dotychczas najpełniejsze studium podejmujące problem „odkrywania” zachodniej Polski 
w literaturze okresu powojennego.
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akceptacji – choć z różnych powodów i intencji. Trzeba to otwarcie powiedzieć. Nie 
da się bowiem wymazać z pamięci dobrych zdarzeń, uczynków, ale i doznanych 
krzywd. Doświadczaliśmy tego, choć coraz słabiej w mijających 50 latach. W mia-
rę upływu czasu emocje bledną, opadają. Nadchodzi czas refleksji i zastanowienia, 
zimnego spojrzenia w przyszłość (…)21.

Dodam, że już w 1993 roku na cmentarzu w Wyszanowie ustawiono pomnik 
upamiętniający byłych niemieckich mieszkańców – bez kamer, prasy i internetu – 
i być może dlatego te gesty przeszły bez echa. Naturalnie nie chodzi też o to, by 
nie dostrzegać tych problemów, lecz o to, by widzieć cały proces. Zbigniew Czar-
nuch w 2014 roku dziwił się moim pytaniem o zorganizowaną w Międzyrzeczu 
wystawę „Niemcy i inni mieszkańcy Międzyrzecza”. Mówił wtedy:

(…) Międzyrzecz ze względu na swe wielkopolskie koligacje jest obarczony anty-
niemiecką dmowszczyzną. Tu jeszcze jest wiele do zrobienia w przeorientowaniu 
myślenia mieszkańców miasta z paradygmatu praw narodu na paradygmat praw 
człowieka. Kirmiel odważył się być w tej sprawie pionierem (…)22.

Wystawę oglądałem pierwszy raz w towarzystwie nieżyjącego już prof. Zbi-
gniewa Mazura. Znakomity poznański badacz stosunków polsko-niemieckich, 
z którym miałem okazję się jeszcze zaprzyjaźnić, powiedział wtedy do mnie: „no 
dobrze, ale gdzie tu są ci inni tytułowi mieszkańcy Międzyrzecza?” W konklu-
zji recenzji do tej wystawy, która zapowiadała się ambitnie, a stała się obrazem 
jednostronnym – także za sprawą strony niemieckiej, aktywnie uczestniczącej 
w powstaniu treści ekspozycji, tracąc szansę na otwarcie prawdziwej debaty na-
pisałem zdanie, które być może odnosi się również do książki Karoliny Kuszyk:

Na postawy otwarte składa się kilka czyn ników, zaliczyć do nich należy pamięć 
o miejscu pochodzenia, nasz własny do robek w nowym miejscu i jednak dopie-
ro na końcu historię miejsca, która zo stała zapisana przez byłych mieszkańców. 
Ale paradoksalnie, uwzględnienie tego ostatniego aspektu nie ozna cza, że jest on 
najmniej ważny, lecz najtrudniej szy do przyjęcia i „umo je nia”. Bu dowa postaw 

21  Dokumenty z uroczystości znajdują się w zbiorach autora. Część materiałów zostało opubli-
kowanych, por. Ryszard Patorski, Marceli Tureczek, Międzyrzecz. Kronika siedemdziesięciolecia, 
cz. 2: Trudny czas przemian – Międzyrzecz w latach 1990–2015 (Międzyrzecz: Urząd Miejski, 
2015), 100–101.

22  Marceli Tureczek, „Między propagandą”, 285–307.
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pojednawczych zawsze będzie bowiem trudniejsza od łatwo przy swajalnego popu-
lizmu kreującego krzywdy i wrogość (…)23.

Tu mam obawy tylko, czy zachodnia Polska jest już miejscem pochodzenia 
dla pokolenia lat 70. XX wieku, bo mam czasami wrażenie, że miejsce urodzenia 
nie zawsze jest tożsame z miejscem pochodzenia. Dla mnie jest, jest także dla 
Karoliny Kuszyk, ale to również warto zbadać.

Karolina Kuszyk ma rację (wywiad udzielony „Gazecie Wyborczej”), że 
dziś wielu zajmuje się odzyskiwaniem niemieckiej przeszłości. Swoje racje ma 
również Andrzej Kirmiel – współautor międzyrzeckiej wystawy. Jednak funda-
menty pod te gesty położono jakieś trzydzieści lat wcześniej i trzeba to dostrze-
gać. Problem poniemieckości rozpoczęty w debacie lat 90. XX wieku, to także 
problem spóźnionej reakcji na przeszłość ludności Polski Zachodniej sprzed 1945 
roku. Przeszłość przemilczaną w okresie PRL. Moim zdaniem to ta bariera, któ-
rej nie mieli Niemcy zamieszkujący po wojnie w RFN do dziś budzi emocje, bo 
by otworzyć się na inność, trzeba być pewnym swojego. Bogusław Mykietów, 
autor licznych prac regionalnych a obecnie wydawca portalu Archiwum Kresowe, 
związany z Kostrzynem nad Odrą, z którym kilkanaście lat temu w gronie takich 
badaczy regionalistów, jak np. Beata Halicka, Zbigniew Czarnuch, Ryszard Skau-
ba, Grzegorz Podruczny, Andrzej Toczewski, burmistrz Andrzej Kunt i wielu in-
nych „odsysaliśmy” przeszłość „lubuskich Pompei” i dyskutowaliśmy o powoła-
niu w Kostrzynie muzeum, w pewnym momencie – chyba mniej więcej w czasie 
gdy z Beatą Halicką zrealizował projekt „Kozaki – Pyrzany”24 stwierdził:

Moją drogę do fascynacji Kozakami przeszedłem od znajdowanych w dzieciństwie 
w Kostrzynie starych niemieckich monet czy guzików, przez zainteresowanie dzię-
ki tym znaleziskom przeszłością niemieckiego miasta, aż po organizowanie sesji 
historycznych poświęconych w znacznej części dziejom niemieckich mieszkańców. 
Z czasem dotarło do mnie, że z historią, którą się zajmuję, nic mnie nie łączy (…)25.

23  Marceli Tureczek, „O muzeum w Międzyrzeczu dawniej i współcześnie na tle wystawy: 
Niemcy i inni mieszkańcy Międzyrzecza, oraz procesu budowania tożsamości lokalnej”, w: Zie-
mia Lubuska, 205–230.

24  Halicka Beata, Bogusław Mykietów, red., Kozaky – Pyrehne. Kozaki – Pyrzany. Polifonia 
pamięci o przymusowych migracjach we wspomnieniach Polaków, Niemców, Ukraińców (Skó-
rzyn: Wydawnictwo Instytutowe, 2011).

25  O mnie, dostęp: 15.02.2020, http://archiwumkresowe.pl/.
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Poniemieckie Karoliny Kuszyk, reportaż który warto przeczytać, to pyta-
nia o tożsamość społeczności postmigracyjnych Polski Zachodniej. To pytania 
o ogniwa, które wypełniają świadomość przeszłości zapewne w znacznym stop-
niu już naszej – z pewnością mojego (naszego) pokolenia, bo chyba (?) innej prze-
szłości nie mamy tu na Zachodzie. Inaczej odczuwali to nasi dziadkowie, rzadziej 
rodzice. Problem, który Karolina Kuszyk wywołała, ale nie podjęła, dotyczy 
w znacznym stopniu czasu przyszłego. Czy tytułowa poniemieckość, niezależnie 
od zakresu tego pojęcia, to już trwały składnik tożsamości Polski Zachodniej, 
czy tylko potrzeba chwili, etap w procesie społecznym, który właśnie w moim 
odczuciu traci na znaczeniu, ale nie wiadomo jakie efekty przyniesie.
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