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ARTYKUŁY

ROCZNIK PRZEMYSKI, t. XLV: 2009
z. 4, RZESZÓW
ADAM LISEK (Chorzów)

STANOWISKO SZLACHTY
WOJEWÓDZTWA WOŁYŃSKIEGO
WOBEC WYDARZEŃ W RZECZYPOSPOLITEJ
W LATACH 1733-1736
Na lata 1733-1736 przypada okres kolejnego kryzysu politycznego Rzeczypospolitej, jaki wystąpił w związku z nastaniem bezkrólewia, podwójną elekcją i wojną o tron polski. Niewiele miejsca w dotychczasowych badaniach poświęcono stanowisku szlachty wołyńskiej wobec tych wydarzeń. Dlatego też celem niniejszego
artykułu będzie przyjrzenie się okolicznościom i wydarzeniom mającym wpływ na
kształtowanie się postaw i opinii szlachty wołyńskiej. W dużej mierze umożliwiają
to zachowane częściowo źródła, jakimi są lauda sejmiku łuckiego, instrukcje poselskie, listy szlachty wołyńskiej i diariusze sejmowe.
Niewątpliwie punktem wyjścia do omawianego problemu jest śmierć króla Augusta II (1 lutego 1733 r.) w Warszawie, która rozpoczyna okres rywalizacji
o tron polski, zarówno na arenie międzynarodowej jak i w kraju1. Echa tej rywalizacji można zauważyć również w prowincji małopolskiej, w województwie sandomierskim2 a szczególnie w województwie krakowskim, gdzie samowolnie bez
1
E. Cieślak, W obronie tronu króla Stanisława Leszczyńskiego, Gdańsk 1986, s. 31; tenże, Stanisław Leszczyński, Wrocław 1994, s. 117; J. Staszewski, August III Sas, Wrocław 1989, s. 136; J. Feldman, Stanisław Leszczyński, Wrocław 1948, s. 140-150; Ogólnie o sytuacji międzynarodowej Rzeczypospolitej w przedostatnim bezkrólewiu, zob. R. Beyrich, Kursachsen und die polnische Thronfolge
1733-1736, Leipzig 1913; E. Puttkamer, Frankreich, Russland und die polnische Thron 1733, Königsberg-Berlin 1937.
2
Za sprawą wojewody sandomierskiego Jerzego Aleksandra Lubomirskiego doszło w drugiej połowie lutego pod Stabnicą do pewnych niepokojów, które trwać miały kilka dni. Niewątpliwie celem
ich było poparcie nielegalnie zawiązanej konfederacji krakowskiej. Powyższe zabiegi spotkały się
z krytyką prymasa T. Potockiego, który wezwał go do zachowania jedności i wspólnych obrad.
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wcześniejszych uniwersałów prymasa doszło do zjazdów szlachty i zawiązania się
na nich partykularnych konfederacji w Sączu i Krakowie. Głównym ich inspiratorem był wojewoda krakowski Teodor Lubomirski, który w tym okresie rozpoczął
zabiegi o koronę polską. Nic też dziwnego, że powyższe starania spotkały się
z krytyką interrexa, prymasa Teodora Potockiego, gorliwego stronnika Francji
i króla Stanisława Leszczyńskiego, czego wyraz dał także w liście do województwa wołyńskiego i Michała Potockiego, wojewody wołyńskiego3. Tymczasem
wojewoda krakowsk Teodor Lubomirski, podjął także próbę utworzenia podobnych konfederacji w Koronie i na Litwie, m.in. wystosował list do szlachty województwa wołyńskiego, w którym wezwał ją, aby poszła za przykładem województwa krakowskiego dla utrzymania całości ojczyzny, wolności i praw swoich.
Szlachta wołyńska zdominowana jednak przez Potockich, którzy mieli w województwie największy wpływ (podobnie jak i w województwach: kijowskim i podolskim) nie poparła zabiegów T. Lubomirskiego, nie widząc żadnego periculm,
które by nas do takowego przywiodło akordu zwłaszcza przy doskonałym J.O.
księcia prymasa któremu tempore interregni rząd z prawa należy (...). To, na co
się daremnie permittere fatis, a jako to bywa często, że niektórzy defferunt vita
proximitate Boni et Pallio publicznego interessu swoje prywatne orant Commoda4. Prymas Potocki pełen obaw o przebieg sejmików przedsejmowych na Wołyniu, apelował w liście skierowanym do szlachty wołyńskiej, o zachowanie wewnętrznego spokoju przez powszechną zgodę (i) jednomyślność. Wezwał ją tym
samym do utrzymania dawnych praw, (i) swobód ojczystych. Powyższe apele
znalazły pozytywny oddźwięk wśród szlachty wołyńskiej, która w instrukcji danej
posłom do prymasa, potwierdzała chęć obrony Rzeczypospolitej5.
3
Prymas potępiając nieprawne zawiązanie konfederacji w Sączu i Krakowie przez T. Lubomirskiego, tym samym wyrażał radość z faktu, że wojewoda wołyński Michał Potocki przystąpił ad unionem, deklarował się wszędzie i zawsze (ją) utrzymywać, Bibl. Kórnicka (dalej cyt.: BK), rkps 434, List
T. Potockiego do M. Potockiego, 1733, b.m. i d., k. 44v.; Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
(dalej cyt.: BUW), rkps 96, Kopia listu T. Potockiego do M. Potockiego, 1733, b.m.i d., k.83; Lwowskaja Naucznaja Biblioteka im. W. Stefanyka we Lwowie AN UR (dalej cyt.: LHB) im. W. Stefanyka,
rkps 1422, List T. Potockiego do województwa wołyńskiego, Warszawa 5 III 1733, k. 53v., k. 54; zob.
Szerzej o postawie wojewody krakowskiego Teodora Lubomirskiego: J. Dygdała, Konfederacja krakowska Teodora Lubomirskiego z początków bezkrólewia 1733 roku a polityka Austrii wobec Rzeczypospolitej, w: Trudne stulecia. Studia z dziejów XVII i XVIII wieku ofiarowane Jerzemu Michalskiemu
w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. Ł. Kądzieli, W. Kriegseisena i Z. Zielińskiej, Warszawa
1994, s. 46-54; P. Boyé, Stanislas Leszczyński et le troisiéme traité de Vienne, Nancy 1898, s. 119-120;
A. Lisek, Postawa szlachty Księstwa Oświęcimskiego i Zatorskiego w okresie przedostatniego bezkrólewia i wojny o tron polski w latach 1733-1736, „Studia i materiały z dziejów Śląska”, t. 26,
R. 2005, k. 124; P. Nitecki, Biskupi kościoła w Polsce w latach 965-1999. Słownik biograficzny, Warszawa 2000, s. 358.
4
LHB im. W. Stefanyka, rkps 1422, Kopia listu T. Lubomirskiego wojewody krakowskiego do
województwa wołyńskiego, 1733, b.m. i d., k. 326; tamże, List województwa wołyńskiego do wojewody krakowskiego T. Lubomirskiego, 1733, b.m. i d., k. 327, zob. W. Konopczyński, Polska a Turcja 1683-1792, Warszawa 1936, s. 109.
5
LHB im. W. Stefanyka, rkps 1422, Instrukcja do prymasa T. Potockiego posłom od województwa wołyńskiego, 1733, b.m. i d., k. 214.
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Prymas T. Potocki trzymający ster rządów w państwie, sprzeciwił się zdecydowanie kandydaturze elektora saskiego Fryderyka Augusta II. Po stronie Leszczyńskiego opowiedziała się także większość rodu Potockich, m.in. Antoni Potocki, wojewoda bełski; Józef Potocki, wojewoda kijowski; Michał Potocki, wojewoda wołyński; Franciszek Ignacy Potocki, starosta hrubieszowski; Franciszek Potocki, podczaszy sieradzki; Mikołaj Potocki, starosta kaniowski; Wawrzyniec Potocki, stolnik żytomirski; Stanisław Potocki, starosta halicki; Józef Potocki, pisarz
ziemski kijowski; Jan Potocki, cześnik owrucki; Jan Potocki, podstoli kijowski
i Grzegorz Potocki, regent ziemski kijowski6.
18 marca 1733 r. zgromadziła się już szlachta województwa wołyńskiego
w stolicy województwa w Łucku, na sejmiku przedkonwokacyjnym, dokonując
wyboru na jego marszałka Mikołaja Korybuta Woronickiego, chorążego wołyńskiego, zaliczanego do obozu narodowego (elektora Stanisława Leszczyńskiego na sejmie elekcyjnym)7. Sejmik miał przebiegać spokojnie (w odróżnieniu od sejmiku
egzulanckiego we Włodzimierzu, gdzie obradowała szlachta województwa czernihowskiego), jednak w celu niedopuszczenia do jego zerwania zawiązano na nim
konfederację. W ten sposób obóz stanisławowski osiągnął kolejny sukces po wyborze na marszałka sejmiku swego przedstawiciela. Dominacja partii stanisławowskiej
na tym sejmiku uwidoczniła się także w treści uchwalonej instrukcji poselskiej,
w której posłowie na pierwszym miejscu mieli się domagać zachowania wolnej
elekcji, wykluczenia cudzoziemca od tronu polskiego i wyboru na króla patriotę
spośród szlachty według zasług dla Rzeczypospolitej (...) nie przez cudzoziemskie
rekomendację (nie omieszkano przy okazji przypomnieć z imienia dawnych królów
polskich m.in. (Michała szczęśliwie panującego (i) niezwyciężonego Jana III). Ponadto postulowano w instrukcji konieczność obrony wiary katolickiej, wolności
i praw. Na przyszłym zaś sejmie konwokacyjnym posłowie wołyńscy do niczego
przystępować nie mieli, dopóki nie nastąpi wykluczenie konkurentów cudzoziemskich. Zobowiązano także posłów, aby domagali się elekcji viritim, odrzucając tym
samym wybór przez deputatos, za czym opowiadali się stronnicy Sasa. Na sejmiku
łuckim, podobnie jak w całej Małopolsce ujawniły się także nastroje antydysydenckie. Zalecono, bowiem posłom w instrukcji, aby żaden z posłów dysydenckich wol6

Elektorowie królów Władysława IV, Michała Korybuta, Stanisława Leszczyńskiego i spis stronników Augusta III, wyd. J. Dunin-Borkowski, M. Dunin-Wąsowicz, Lwów 1910, s. 175.
7
Uniwersał wyznaczający termin zwołania sejmików przedkonwokacyjnych i sejmu konwokacyjnego został podpisany w Warszawie m.in. przez Józefa Potockiego wojewodę kijowskiego,
ks. Augusta Czartoryskiego wojewodę ruskiego, Antoniego Michała Potockiego wojewodę bełskiego i Michała Potockiego wojewodę wołyńskiego. Ten ostatni miał się wkrótce udać do województwa wołyńskiego, o czym donosił metrykant koronny Andrzej Cichocki, (Manifest) Teodor
Potocki z Bożej i Stolicy Apostolskiej Łaski Arcy, Biskup Gnieźnieński Korony Polskiej i W.X.L.
Prymas i pierwszy Xiąże, [druk współczesny], k. 1; Archiwum Państwowe w Toruniu, Akta miasta
Torunia, Katalog II (dalej cyt. APTor.), XIV 63, Gazeta pisana, z Warszawy, 12 II 1733, k. 124;
Bibl. Nauk. PAU-PAN, rkps 649, Wypis z akt grodzkich łuckich, Instrukcja na sejm konwokacyjny województwa wołyńskiego, Łuck 28 III 1733, k. 51; zob. Doniesienia o sejmiku wołyńskim,
AGAD, AOR Pudło LVII/26, List Szpillowskiego [?] do J. Sapiehy, Warszawa 9 IV 1733, k. 3.
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nego głosu na sejmach i sejmikach nie miał, urzędów żadnych nie posiadał, dóbr
dziedzicznych ani kupić ani sprzedać nie mógł, ani królewskich trzymać. Poza tym,
synowie szlachty katolickiej mieli się żenić tylko z katoliczkami, zaś córki wydawane miały być tylko za katolików. W czasie służby dysydentów w wojsku koronnym
domagać się miano od nich, aby prawowitą katolicką wiarę przyjęli8.
W instrukcji pojawiły się również żądania, aby piechota łanowa powróciła pod
komendę swoich rotmistrzów. Do spraw militarnych nawiązywał również postulat,
aby majorów rozliczyć z pieniędzy, które pobrali na cały regiment, a nigdy nie
znajdował się on w komplecie. Wśród innych projektów posłowie mieli żądać od
komisarzy saskich satysfakcji dla królewicza Jakuba Sobieskiego za poniesione
straty dokonane przez króla Augusta II. Pokryć mieli oni również szkody poczynione przez feldmarszałka saskiego hr. Jakuba Heinricha Flemminga (na 100 tys.
talarów) na zamku krakowskim i zwrócić ludzi wysłanych za Augusta II do Saksonii9.
Ostatecznie na sejm konwokacyjny wybrano 6 posłów: Antoniego Miączyńskiego, starostę łuckiego10; Antoniego Piaskowskiego, porucznika powiatu łuckiego
i skarbnika nowogrodzkiego; hr. Franciszka Krasickiego, starostę korytnickiego;
Franciszka Iełowieckiego, starostę hulanickiego; Ignacego Sapiehę, wojewodzica
brzeskiego11; Piotra Drzewieckiego, stolnika chełmskiego, pisarza grodzkiego łuckiego.
W trakcie obrad sejmu konwokacyjnego rozpoczętego 27 kwietnia 1733 r.,
zwolennicy obozu narodowego podkreślali, że jeżeli Rzeczypospolita wybierze
elektora saskiego to utraci wolność jak państwo węgierskie. Krytykowali branie
pieniędzy saskich i przywożenie ich na sejmiki. Podkreślano konieczność wyboru
„Piasta”12. Posłowie wołyńscy obecni na sejmie nie wykazywali dużej aktywności
politycznej. Najczęściej spośród nich głos zabierali: Piotr Drzewiecki, pisarz
grodzki łucki i Franciszek Iełowiecki, starosta hulaniecki, Ten ostatni domagał się
rejestru liczby posłów z prowincji pruskiej, usunięcia dysydentów z sejmu i wyklu8
BOssol., rkps 290/II, Diariusz sejmiku województwa czernihowskiego, 18 III 1733, k. 421-422;
Szlachta województwa czernihowskiego od 1659 roku obradowała na sejmiku egzulanckim w Włodzimierzu Wołyńskim, zob. W. Kriegseisen, Sejmiki Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII i XVIII wieku. Warszawa 1991, s. 32; A.M. Wodziński, Gdańsk za czasów Stanisława Leszczyńskiego (17041709, 1733-1734), Kraków 1929, s. 99.
9
BCz, rkps 571, Instrukcja posłom województwa wołyńskiego na sejm konwokacyjny, Łuck 28
III 1733, k. 45 i k. 47.
10
Warto zauważyć, że Antoni Mączyński starosta łucki, miał utrzymywać w tym okresie czasu
kontakty z komisarzami saskimi korzystając z pośrednictwa J. Cetnera kuchmistrza koronnego, gorliwego stronnika Wettina, trudno jednak stwierdzić, czy był on w tym okresie jego stronnikiem, na sejmie elekcyjnym opowiedział się za kandydaturą Stanisława Leszczyńskiego, zob. J. Dygdała, Saskie
próby infiltracji środowisk szlacheckich podczas bezkrólewia 1733 roku, „Kwartalnik Historyczny”,
R. CX, 2003, 4, s. 52.
11
A. Lisek, Działalność polityczna wojewody podlaskiego Michała Józefa Sapiehy i innych przedstawicieli tego Domu w okresie powtórnej elekcji Stanisława Leszczyńskiego w 1733 roku, w: Sapiehowie epoka Kodnia i Krasiczyna, red. K. Stępnik, Lublin, 2007 s. 418.
12
BUW, rkps 358, Relacja o sejmie convocationis. Anno 1733, k. 149.
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czenia cudzoziemców od tronu polskiego, twierdząc czyż nie mamy tu godnych
między sobą z Jagiellońskiej Familii (...) idących Korybutów, a zaś nie ma takich
wielu zacnych Pilawitów, Pogoni, Sapiehów i innych13. Z kolei Piotr Drzewiecki,
opowiedział się za tym, żeby punktu o dysydentach nie kłaść in pacta conventa oraz
aby województwo czernihowskie mogło mieć reprezentację składającą się z 6 posłów a nie 4, czego żądali posłowie wielkopolscy14. Wniósł on również 29 kwietnia
postulat, aby senatorowie jak i urzędnicy żadnych orderów obcych nie nosili, któreż
toż Jmci Pan kijowski, wołyński, bełski wojewodowie złożyli15. Wszyscy posłowie
z województwa wołyńskiego złożyli podpisy pod aktem uchwalonej na sejmie generalnej konfederacji nie zastrzegając w salwach zachowania wolnej elekcji. Podobnie uczynił obecny na sejmie wojewoda wołyński Michał Potocki, skrzętny
zbieracz i kłótliwy procesowiec, jak pisał o nim Szymon Askenazy16, pomimo pewnych obaw przed interwencją militarną państw ościennych. Nie powstrzymały go
nawet ostrzeżenia ze strony posła cesarskiego hr. Heinricha Wilhelma Wilczka
twierdzącego, iż wszyscy sąsiedzi nie życzyli sobie nic innego i w każdej chwili byliby pomocni oprócz możliwości obrony Libertatem Republicae to, gdy zlekceważyłoby się ich zbawiennie, intencje, należy wierzyć, że są w stanie z całym naciskiem posłużyć się danymi przez Boga siłami (...)17. W ten sposób posłowie wołyńscy wraz z wojewodą M. Potockim potwierdzali swoją przynależność do obozu narodowego.
Prymas, z uwagi na sprawowaną przez siebie funkcję interrexa, wydał 22
czerwca 1733 r. kolejne uniwersały wzywające tym razem szlachtę na sejmik
przedelekcyjny. Zachęcał w nich do zachowania jedności i spokoju na sejmikach,
gdyż wtedy upadnie śmiałość cudzoziemców do wtrącania się, gdy usłyszą żeśmy
w jedności i żeśmy wszyscy przysięgli generalną sejmu konfederację. Chcąc pozyskać przychylność szlachty i rozwiać jej obawy przed interwencją państw sąsiednich prymas łudził ją w uniwersale, że nie dojdzie do ich interwencji, gdyż staną
w naszej obronie bliższe i dalsze potencje18. Również kasztelan krakowski Janusz
13

Diariusz sejmu convocationis podczas interregnum po ś.p. króla JMci Augusta II śmierci
w Warszawie 27 aprila 1733 zaczętego [druk], k. 3v., k. 16; Bibl. Jagiellońska (cyt.: BJ), rkps 2632,
Diariusz sejmu konwokacyjnego (...), 27 IV 1733, k. 3; BK, rkps 431, Diariusz sejmu konwokacyjnego, Warszawa 27 IV 1733, k. 149.
14
BK, rkps 431, Diariusz sejmu konwokacyjnego (...), 1733, k. 158; E. Szklarska, Kwestia wykluczenia cudzoziemca od tronu na sejmie konwokacyjnym 1733r., w: Między Zachodem a Wschodem.
Studia ku czci profesora Jacka Staszewskiego, t. II, red. J. Dumanowski, Toruń 2003, s. 565.
15
AGAD, AR dz. XXXIV, rkps 349, Gazeta pisana, z Warszawy 2 V 1733, k. 2.
16
S. Askenazy, Przedostatnie bezkrólewie, w: Dwa stulecia XVIII i XIX, t. 1, Warszawa 1903,
s. 73; Volumina Legum, t. 6, wyd. Ohryzki, Petersburg 1860, s. 298.
17
O powyższych obawach informował poseł cesarski Wilczek, Haus- Hof- und Staatsarchiv w Wiedniu (dalej cyt.: HHStA Wirn), Polen, II 8, H.W. Wilczek do Karola VI, Warszawa 13 V 1733, k. 192 i k.
192v.
18
W tym czasie prymas Teodor Potocki prowadził również także liczną korespondencję z niechętnie nastawioną do kandydatury Leszczyńskiego magnaterią w Małopolsce m.in. z Teodorem Lubomirskim, wojewodą krakowskim i Michałem Józefem Sapiehą, wojewodą podlaskim. W artykule Działalność polityczna wojewody podlaskiego (...), błędnie przypisano dwa listy o nieistotnym znaczeniu
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Wiśniowiecki, jak sądzić można mający także ambicję sięgnięcia po koronę polską,
(nie uznający Sasa i niechętny Stanisławowi Leszczyńskiemu, zachowujący neutralność), skierował 6 lipca 1733 r. list do województwa wołyńskiego. W liście tym
oprócz wychwalania wcześniejszych zasług wojewody wołyńskiego M. Potockiego
i kasztelana łuckiego Karola Ważyckiego upraszał szlachtę, aby zachowała fundament wolności, to jest wolną elekcję, w ten sposób Rzeczypospolita utrzymać miała
z sąsiadami pokój19.
Już 18 lipca 1733 r. zebrała się szlachta na sejmiku przedelekcyjnym w Łucku,
na który przybył także wojewoda wołyński M. Potocki. Obrady sejmiku przebiegały
bez zakłóceń, pod wpływem wojewody szlachta złożyła przysięgę na akt konfederacji uchwalonej na sejmie konwokacyjnym w Warszawie. Opowiedziała się tym samym za kandydatem polskim, dokonując wykluczenia cudzoziemca. Następnie
przystąpiono do wyborów rotmistrzów prowadzących województwo na sejm elekcyjny, m.in. wybrano Michała Potockiego, wojewodę wołyńskiego, pełniącego zarazem funkcję pułkownika województwa; Karola Ważyckiego, kasztelana łuckiego;
Antoniego Mączyńskiego, starostę łuckiego; Jerzego Olszańskiego, starostę owruckiego. W sumie jak donosiła Gazeta pisana, z Warszawy wybrać miano 12 rotmistrzów dla dwunastu chorągwi20. Na dzień 22 VIII 1733 r. ustalono wymarsz szlachty poszczególnych województw pod Warszawę (ta z województwa wołyńskiego
miała stanąć między Jeziorną a Wilanowem, a miejsce wyznaczała wbita kopia wojewody wołyńskiego). Na sejmiku zgromadzona szlachta wezwała województwo do
zachowania jedności i wystąpiła przeciwko jakimkolwiek konfliktom. Ponadto sejmik postanowił zwrócić się do prymasa Potockiego, aby rekomendował papieżowi
osoby zasłużone dla wiary katolickiej. Domagano się także przeprowadzenia lustracji dymów w cztery tygodnie po sejmie elekcyjnym oraz ukarania zdrajców współpracujących z posłami państw ościennych przez konfiskatę ich majątków21.
do treści artykułu prymasowi i jeden wojewodzie podlaskiemu. Pierwsze dwa listy skierowane były
nie do wojewody podlaskiego ale do S. Humieckiego wojewody podolskiego, trzeci zaś pisany był
przez wojewodę podolskiego do prymasa, zob. A. Lisek, Działalność polityczna..., s. 423; BK, rkps
992, List T. Potockiego na sejmiki przyszłe relacyjne, 1733, b.m. i d., k. 397; BJ, rkps 187/51, List
T. Potockiego na sejmiki relacyjne 22 VI 1733, k. nlb.; Szerzej o sytuacji międzynarodowej, zob.
E. Szklarska, Orientacja w sytuacji międzynarodowej i rachuby polityczne jako element postawy politycznej stronników Stanisława Leszczyńskiego w okresie przedostatniego bezkrólewia (1733-1733),
„Śląski Kwartalnik Historyczny «Sobótka»”, R. XLVII (1992), nr 1-2, s. 247-252.
19
LHB im. W. Stefanyka, rkps 1422, List Janusza Antoniego Wiśniowieckiego kasztelana krakowskiego do województwa wołyńskiego, 6 VI 1733, k. 86-87; zob. K. Kantecki, Stanisław Poniatowski kasztelan krakowski ojciec Stanisława Augusta, Poznań 1880, s. 162; E. Szklarska, Próby pacyfikacji Rzeczypospolitej w latach 1734-1736, w: „Rocznik Gdański”, t. 46:1986, z. 1, s. 169-180;
tamże, J. Dygdała, Pakta konwenta Augusta III (z zabiegów o pozyskanie polskiej opinii szlacheckiej), s. 151; Ger`e (Gerje) V.I., Bor`ba za polskij prestol` v 1733 godu, Moskva 1862, s. 235.
20
Archiwum Państwowe w Krakowie (dalej: APKr.) oddz. na Wawelu, Archiwum Sanguszków
w Sławucie, rkps 509, Wypis z ksiąg grodzkich zamku łuckiego, Oblata laudum województwa wołyńskiego, Łuck 18 VII 1733, k. 66; BUW, rkps 716, Gazeta pisana, z Warszawy 30 VII 1733, k. nlb;
Relacja o przebiegu sejmiku łuckiego, AGAD, AR dz. XXXIV, rkps 350, Gazeta pisana, z Warszawy
30 VII 1733, k. nlb.
21
Tamże, k. 73.
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25 sierpnia 1733r. rozpoczęły się obrady sejmu elekcyjnego. Szlachta województwa wołyńskiego, podobnie jak podolskiego i ruskiego, poparła kandydaturę
Franciszka Radzewskiego (podkomorzego poznańskiego), na marszałka sejmu,
związanego z obozem stanisławowskim22. 12 września 1733 r. dokonano wyboru
na króla Polski Stanisława Leszczyńskiego. Za jego kandydaturą miało głosować
łącznie 13 tys. szlachty, w tym z województwa wołyńskiego 589 osób (było to
więcej niż w województwie krakowskim, gdzie oddano na niego 400 głosów)23.
Liczba ta wskazuje jednak, że nie cała szlachta tego województwa oddała na niego
głosy, część zapewne nie przybyła na elekcję z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej, zaś pewna grupa poparła kandydaturę elektora saskiego Fryderyka Augusta (wybierając go na króla 5 października 1733 roku). Potwierdza to zachowany
diariusz sejmu elekcyjnego, jak i Gazeta pisana autorstwa Andrzeja Cichockiego
metrykanta koronnego, który informował, iż do elekcji tej doszło przy protestach
części szlachty wołyńskiej24.
14 września 1733 r. stronnicy Leszczyńskiego wysłali na Pragę poselstwo
(gdzie skupili się zwolennicy Sasa), wśród posłów był wojewoda wołyński Michał
Potocki. Misja pozyskania opozycji zakończyła się jednak niepowodzeniem25. Jeszcze przed opuszczeniem pola elekcyjnego w Warszawie przez szlachtę województwa wołyńskiego, 17 września województwo wydelegowało posła Hulewicza,
stolnika podlaskiego, w celu powitania nowo wybranego króla. W wygłoszonej
mowie potwierdził on poparcie województwa wołyńskiego dla Stanisława Leszczyńskiego26.
Pod wpływem zbliżających się wojsk rosyjskich, które weszły do Rzeczypospolitej jeszcze przed rozpoczęciem sejmu elekcyjnego, większość jego stronników
z tego województwa wróciła na Wołyń wraz z częścią szlachty litewskiej, która nie
mogła powrócić do Wielkiego Księstwa na skutek obecności w ich dobrach wojsk
rosyjskich27. Sam Stanisław Leszczyński po opuszczeniu Warszawy schronił się
w Gdańsku (gdzie przebywał od 2 X 1733 r. do 27 VI 1734 r.)28.
Niekorzystny rozwój wydarzeń skłonił Stanisława Leszczyńskiego do wydania
już w październiku i listopadzie 1733 r. licznych uniwersałów wzywających
22

Archiwum Państwowe w Toruniu, Akta miasta Torunia, Katalog II (dalej cyt. APTor.), XIV 63,
Gazeta pisana, z Warszawy 3 IX 1733, k. 190.
23
Obliczenia dokonano na podstawie: Elektorowie królów Władysława IV, Michała Korybuta,
Stanisława Leszczyńskiego i spis stronników Augusta III.
24
BCz, rkps 571, Diariusz sejmu elekcyjnego, Warszawa 25 VIII 1733 roku, k. 340; J. Dygdała, Polityka informacyjna prymasa Teodora Potockiego w bezkrólewiu 1733 roku, w: Rozprawy z dziejów XVIII
wieku. Z dziejów komunikacji socjalnej epoki nowożytnej, red. J. Wojtowicz, Toruń 1993, s. 76.
25
Bibl. PAU-PAN w Krakowie, rkps 8198 (Teki Londyńskie), relacja G. Woodwarda z Warszawy
14 IX, k. 151; BUW, rkps 96, Diariusz sejmu elekcyjnego Warszawa 25 VIII 1733, k. 356.
26
BOssol., rkps 348, Mowa [?] Hulewicza posła województwa wołyńskiego na powitanie króla Stanisława Leszczyńskiego, Warszawa 17 IX 1733, k. 82.
27
A. Lisek, Obóz stanisławowski na Litwie w okresie wojny o tron polski do zawiązania konfederacji generalnej wileńskiej (1733-1736), „Studia Historyczne”, R. L, 2007, zeszyt 2 (198), s. 129.
28
E. Cieślak, Stanisław Leszczyński, Wrocław 1994, s. 137-138
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szlachtę na pospolite ruszenie, dla ratowania praw i wolności ojczyzny. Do województwa wołyńskiego miał Leszczyński skierować uniwersał z Gdańska, w dniu
17 X 1733 r. Potępił on w nim także wszystkich spiskowców praskich, którzy
wprowadzili wojska rosyjskie do Rzeczypospolitej i pod ich osłoną wybrali na
króla elektora saskiego, łamiąc w ten sposób przysięgę złożoną na sejmie konwokacyjnym, sprzeciwiającej się elekcji cudzoziemca29.
5 listopada 1733 r. zjechała się szlachta powiatów: łuckiego, włodzimierskiego
i krzemienieckiego, za sprawą wydanego przez wojewodę wołyńskiego M. Potockiego uniwersału, na sejmik gospodarczy do Łucka. W dniu 7 listopada 1733 r.
zawiązano na nim partykularną konfederację przy królu Stanisławie Leszczyńskim. Duży wpływ na jej powstanie wywarł obecny na sejmiku wojewoda wołyński M. Potocki, którego zgodnymi głosami szlachta wybrała na marszałka30. Konfederacja wezwała całą szlachtę ze wszystkich województw tak Koronnych jak
Wielkiego Księstwa Litewskiego do wspólnego ratunku ojczyzny. Opowiadając
się zdecydowanie po stronie Stanisława Leszczyńskiego, tudzież przy wierze katolickiej, prawach, swobodach i wolnościach (...) przeciw wszystkim nieprzyjaciołom
ojczyzny (...)31. Na sekretarza konfederacji wybrano Jana Pieszczarzowskiego32.
Do pomocy marszałkowi powołano 20 konsyliarzy, którym zabroniono prowadzenia korespondencji z obcymi państwami i nakazano lojalność wobec Stanisława Leszczyńskiego33. Uchwalono także powołanie 15 chorągwi; pierwsza pułkowa, którą otrzymał marszałek konfederacji M. Potocki miała liczyć 100 koni, pozostałe trzynaście po 80, piętnasta zaś koni 60. Ustalono także roczną płacę dla
rotmistrzów wynoszącą 3 tys. zł, poruczników 1,5 tys. zł, chorążych 1 tys. zł i na
jednego żołnierza konnego, która miała wynosić 400 zł na rok (na sejmiku wiszeńskim w województwie ruskim 300 zł). Nad powołanymi do poszczególnych
chorągwi rotmistrzami, miał całkowitą władzę marszałek konfederacji. Ich obowiązkiem było przygotowanie na czas chorągwi, które miały stacjonować na wyznaczonych miejscach i tylko za ordynansem marszałka województwa stamtąd
29
BCz, rkps 574, Uniwersał ogłaszająca wici na pospolite ruszenie Stanisława Pierwszego,
Gdańsk 2 XI 1733, k. 96-98; tamże, Uniwersał do tych Ichmci, którzy na sejmie elektionis delegowani
byli z województw (...), Gdańsk 15 X 1733, k. 95; LHB im. W. Stefanyka, rkps 1422, Wici, jedno za
dwoje, do województwa wołyńskiego na pospolite ruszenie, Gdańsk 17 X 1733, k. 15-17.
30
Laudum koła rycerskiego zostało wpisane do akt grodzkich łuckich przy obecności Jana Czarnołoskiego burgrabiego grodzkiego łuckiego, elektora Stanisława Leszczyńskiego, AGAD, AR dz. II,
nr 2491, Laudum województwa wołyńskiego, 10 XI 1733, k. 1, k. 3; tamże, AR dz. XXXIV, rkps 351,
Gazeta pisana, z Warszawy 26 XI 1733, k. 2.
31
LHB im. W. Stefanyka, 1422, Konfederacja województwa wołyńskiego, Łuck 7 XI 1733,
k. 105; Szerzej o sytuacji w tym okresie na Litwie, zob. A. Lisek, Obóz stanisławowski na Litwie...,
s. 127-141.
32
Zapewne był on sędzią grodzkim, gdyż urząd sędziego owruckiego utworzono dopiero 1764 roku, zob. Urzędnicy województwa kijowskiego i czernihowskiego. XV-XVIII wiek. Spisy, oprac. E. Janus
i W. Kłoczewski, Kórnik 2002, s. 95.
33
LHB im. W. Stefanyka, rkps 1422, Konfederacji województwa wołyńskiego, Łuck 7 XI 1733,
k. 105 – k. 105v.
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wyruszyć. Miało to zapobiec ewentualnym szkodom wyrządzonym przez przemarsze wojsk34.
Konfederacja wydała również rozporządzenia o pobieraniu podatku szelężnego
i czopowego na potrzeby nowo utworzonych chorągwi, obrano także exekutorów
do ich ściągania. Podkreślano, że wszystkie długi poczynione przez wojska będą
uregulowane. Obciążono również podatkiem pogłównym Żydów, którzy mieli zapłacić sumę 120 tys. tynfów (podatek ten miał być pobrany w ciągu tygodnia), przy
tym od każdego koła w młynie przy rzece po 4 zł, a od służby u Żyda od głowy
3 zł. Wezwano całą szlachtę w województwie wołyńskim (w tym magnaterię mającą w nim swoje majątki), do wspólnego ratunku Rzeczypospolitej. Obowiązkiem
tym byli obciążeni nie tylko stronnicy Stanisława Leszczyńskiego. Decyzja ta mogła wynikać z chęci wywarcia nacisku na opozycję, w celu wymuszenia jej przystąpienia do obozu stanisławowskiego. W razie sprzeciwu grożono wprowadzeniem wojska na zimowe leże do ich majątków. Wyżej wymienione chorągwie
miały stanąć w dniu 24 listopada 1733 r. pod Włodzimierzem. Również z dóbr kościelnych miały być wydelegowane osoby do wojska35.
Jednocześnie konfederacja podjęła próby skonfederowania sąsiednich województw wysyłając posłów i zapraszając je do unionem animorum et armorum.
Pierwszych posłów wydelegowano do województwa ruskiego (3 osoby), następnie
do: kijowskiego (2), podolskiego (2), bełskiego (2) i lubelskiego (3)36. Niewątpliwie miała ona duży wpływ na zawiązanie się kolejnych konfederacji w tej części
Małopolski, bezpośrednio zaś na powołanie partykularnej konfederacji w woje34

AGAD, Zbiór Komierowskich, rkps 62/82, Konfederacja województwa wołyńskiego łuckiego,
włodzimierskiego, krzemieńskiego powiatu przeciw opresji swobód naszych (...) uczyniona w Łucku
7 listopada 1733, k. nlb.; APK oddz. na Wawelu, Arch. Sanguszków w Sławucie, rkps 509, Konfederacja prześwietnego województwa wołyńskiego (...) Łuck 7 XI 1733, k. 66; BCz, rkps 2344, Interregnum, 1733, b.m. i d., k. 131v. W swej pracy Stefan Truchim błędnie przypisuje funkcję marszałka
Antoniemu Potockiemu wojewodzie bełskiemu, zob. S. Truchim, Konfederacja dzikowska, Poznań
1921, s. 28.
35
APK oddz. na Wawelu, Arch. Sanguszków w Sławucie, rkps 509, (Kopia) Laudum województwa wołyńskiego, Łuck 7 XI 1733, k. 45.
36
W laudum województwa wołyńskiego wymieniono posłów do poszczególnych województw
niestety pomijając niekiedy ich imiona lub urzędy, jakie pełnili, część z nich udało się uzupełnić i tak
do województwa ruskiego wybrano za posłów: Franciszka Czarneckiego, cześnika wołyńskiego; Marcina Kalinowskiego, kasztelana kamienieckiego; Jerzego Pułaskiego, sędziego grodzkiego owruckiego; Adama Steckiego, łowczego kijowskiego i Charlińskiego [?], podolskiego Bogusza [?] łowczego
owruckiego i Michała Podhorskiego, komornika ziemskiego krzemienieckiego, bełskiego; Orańskiego
[?] sędziego ziemskiego czernihowskiego i Tomaszewskiego [?], rotmistrza wołyńskiego i do województwa lubelskiego Ludwika Podhorodyńskiego, miecznika smoleńskiego; Bielskiego [?] stolnika
orszańskiego i Peretialkiewicza [?], podstarościego grodu nowogrodzkiego i ziemi chełmskiej; tamże,
k. 51, LHB im. W. Stefanyka, rkps 1422, Kopia Laudum województwa wołyńskiego, Łuck, b.d.,
k. 108; tamże, Archiwum lipowieckie. Wypis z aktów grodzkich łuckich 1683-1780, t. III, fond 5, rkps
4099/III, Akt konfederacji województwa wołyńskiego zawiązanej 7 XI 1733 roku, k. 166 – k. 166v.;
Województwo wołyńskie graniczyło na północy z brzesko-litewskim, od wschodu z województwem
kijowskim. Na południu z podolskim, na zachodzie z województwem ruskim i bełskim, zob. Z. Gloger, Geografia historyczna ziem dawnej Polski, Kraków 1903, s. 230.
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wództwie bełskim w Bełzie (w dniu 24 XI 1733 r.), której marszałkiem został
Franciszek Salezy Potocki, starosta bełski37 oraz w województwie bracławskim
w Winnicy (7 XII 1733 r.), gdzie wybrano marszałkiem Stanisława Świdzińskiego,
starostę radomskiego, regimentarza wojsk koronnych partii ukraińskiej38. Zawiązała
się ona, bowiem wcześniej niż konfederacja sandomierska (3 XII 1733 r.), która
miała być wzorem dla przewidywanego związku generalnego, gdyż wydała ona
swój manifest drukiem. Wszystkie powyższe konfederacje, jak słusznie podkreślał
Henryk Olszewski: wysoko powiewały sztandarem niepodległości narodowej –
w zakresie reform ustrojowych nie miały nic do powiedzenia39. W sprawie sądów
konfederackich partykularna konfederacja wołyńska postanowiła, że będą one
sprawowane przez marszałka konfederacji i konsyliarzy a po ruszeniu konfederacji
przez wojskich i podstarościch tego województwa40.
Już po zawiązaniu partykularnej konfederacji w województwie wołyńskim
M. Potocki, wydał szereg uniwersałów, w których wezwał szlachtę do obrony fundamentalnych praw, wolności swobód naszych, wiary chrześcijańskiej przed obcymi państwami, których wojska po całej ojczyźnie się panoszą. Miały one łupić domy nasze, dokonują gwałtów żon i córek. Stosując się do prawa pospolitego i do
konfederacji naszej prasentibus tym ostatnim uniwersałem moim (...) każdego upraszam, abyście do normam inszych województw już na koniach siedzących do proscriptum konfederacji w Łucku na sejmiku uniwersali congressu prześwietnego rycerstwa województwa naszego wołyńskiego w roku 1733 i sami na koń siadali (...)41
Czyli szlachta miała być gotowa do pospolitego ruszenia czekając na jego uniwer37

A. Lisek, Postawa polityczna szlachty bełskiej w okresie 1733-1736, [artykuł w druku], tenże,
Obóz stanisławowski w województwie ruskim w okresie bezkrólewia w 1733r. i w pierwszych miesiącach wojny o tron polski, „Rocznik Przemyski”, t. XXXVI, z. 4, 2000, s. 3-15; tenże, Wokół postawy
szlachty województwa ruskiego na sejmikach przedsejmowych, relacyjnych i sejmach okresu bezkrólewia oraz w okresie wojny domowej w latach 1733-1736, w: Nad społeczeństwem staropolskim. Kultura – Instytucje – Gospodarka w XVI-XVIII stuleciu, red. K. Łopatecki i W. Walczak, Białystok 2007,
s. 111; A. Lisek, Uwagi w sprawie orientacji politycznej szlachty ziemi chełmskiej w latach (17331736), tamże, t. XXXIX. z. 4, 2003, s. 68; tenże, Rola Kamieńca Podolskiego dla obozu stanisławowskiego w województwie podolskim w latach 1733-1736, tamże, t. XLI, z. 4, 2005, s. 9-10.
38
Partykularna konfederacja bracławska odwoływała się bezpośrednio w akcie związku do przykładu województwa wołyńskiego, BOssol., rkps 2624, Konfederacja województwa bracławskiego,
Winnica 7 XII 1733, k. 44; List A.S. Załuski do J.A. Załuskiego, Gdańsk 13 I 1734, w: Korespondencja Józefa Andrzeja Załuskiego, oprac. B.S. Kupść i K. Muszyńska, s. 109-110.
39
W. Stanek, Konfederacje generalne koronne w XVIII wieku, Toruń 1991, s. 31-32; szerzej
o konfederacji sandomierskiej, zob. H. Olszewski, Doktryny prawno-ustrojowe czasów saskich 16971740, Warszawa 1961, s. 253.
40
LHB im. W. Stefanyka, rkps 1422, Kopia laudum województwa wołyńskiego, Łuck, b.d., 1733,
k. 114.
41
Szlachta wołyńska, która nie złożyła jeszcze przysięgi na zawiązaną partykularną konfederację
w Łucku miała to uczynić do dwóch niedziel przed marszałkiem i konsyliarzami. W przypadku gdyby
tego nie uczyniła zapowiadano konfiskatę ich dóbr, tamże, Uniwersał Michała Potockiego, w Dobratynie 2 XI 1733; BK, rkps 434, Mowa Michała Potockiego marszałka województwa wołyńskiego
skonfederowanego, 1733, b.m. i d., k. 219v.; AGAD, Zbiór Komierowskich 62/82, Uniwersał Michała
Potockiego wojewody wołyńskiego, 1733, b.m. i d., k. nlb.
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sał. W dniu 4 grudnia 1733 r., przebywając już pod Falemiczem, M. Potocki zwrócił się także do komisarza dóbr, marszałka wielkiego litewskiego Pawła Sanguszki,
stronnika Wettyna o wystawienie z dóbr ordynackich lub dziedzicznych dwóch
chorągwi 100-konnych42. Tym samym w celu zapobieżenia rabunkom w dobrach
kasztelana trockiego Jana Fryderyka Sapiehy, wojewoda wołyński wydał uniwersał
potwierdzający jego przystąpienie do konfederacji wołyńskiej (należy zauważyć
już na sejmie elekcyjnym opowiedział się on po stronie Stanisława Leszczyńskiego)43.
Pod wpływem narastającego zagrożenia ze strony wojsk rosyjskich, które jak
ustalił Tomasz Ciesielski miały wejść (w liczbie około 30 tys.) do południowowschodniej Małopolski od Kijowa jeszcze pod koniec grudnia 1733 r., marszałek
konfederacji wołyńskiej Michał Potocki skierował się do województwa podolskiego44. Niewątpliwie celem tego posunięcia było połączenie się z regimentarzem partii ukraińskiej dla skuteczniejszego przeciwstawienia się wojskom rosyjskim jak
i zabezpieczenia Kamieńca Podolskiego (część wojsk rosyjskich w tym czasie skierowała się do województwa wołyńskiego)45. Do połączenia sił stronników Leszczyńskiego doszło dopiero 11 lutego 1734 r. pod miasteczkiem Piławą. Pod koniec
lutego Jan Czarnecki donosił, że wojewoda wołyński Michał Potocki ma pod swoją
komendą przeszło 50 chorągwi, bo jedne pozaciągane, drugie z pańskich dóbr pobrane46. Z początkiem marca (2 marcu 1734 r.), po opanowaniu przez wojska rosyjskie Międzyboża, Michał Potocki wycofał się do Satanowa w województwie
podolskim, pozostając tam z całą pewnością do 14 kwietnia 1734 r.47 W trakcie po42

LHB im. W. Stefanyka, rkps 1422, List M. Potockiego do komisarza dóbr marszałka litewskiego P. Sanguszki, z Falemicz 4 XII 1733, k. 208-209; APKr. oddz. na Wawelu, Arch. Sanguszków
w Sławucie, rkps 509, Uniwersał Michała Potockiego do województwa wołyńskiego, Łuck 20 XI
1733, k. 53.
43
Tamże, Arch. Młynowskie Chodkiewiczów, rkps 1011, Manifest Michała Potockiego wojewody wołyńskiego i marszałka prześwietnego województwa wołyńskiego skonfederowanego, 23 XII
1733, b.m., k. nlb.
44
Początkowo miał nad nimi komendę gen. Johan Bernhard Weizbach, po nim zaś gen. Ludwig
Hessen Homburg.
45
Nad partią ukraińską, na której czele stał Stanisław Świdziński starosta radomski, miał dowództwo wojewoda wołyński M. Potocki, z woli regimentarza koronnego J. Potockiego, AGAD,
Arch. Zamojskich, rkps 3116, Uniwersał Michała Potockiego wojewody wołyńskiego, marszałka
skonfederowanego województwa wołyńskiego, Satanów 14 III 1734, k. 135; tamże, AR dz. V, rkps
13831, List J.F. Sapiehy do NN., Lwów 19 II 1734, nlb; tamże, List J.F. Sapiehy do NN., 13 IV 1734,
b.m., k. nlb.; S. Truchim, op. cit., s. 31; T. Ciesielski, Agresja na Polskę 1733-1735. Walki na Ukrainie, Podolu i Wołyniu, w: Trudne sąsiedztwo. Studia z dziejów stosunków polsko-rosyjsko-ukraińskich
w XVI-XX wieku, red. A. Szczepaniaka Toruń 2007, s. 107.
46
Wśród licznych chorągwi będących pod komendę wojewody wołyńskiego Michała Potockiego
znalazło się również kilka chorągwi wyprawnych, kozaków, lipków i rajtarów z województwa bełskiego, które jeszcze w grudniu 1733 r. miały dołączyć do niego, AGAD, AR dz.XXXIV, rkps 351,
gazeta pisana, z Warszawy 24 XII 1734, k. nlb; tamże, AR dz. V, rkps 2520, List J. Czarneckiego do
NN., 26 II 1734, b.m., k. 3.
47
Zapewnie w tym okresie czasu wojewoda wołyński Michał Potocki podjął decyzję o wysłaniu
do Kamieńca Podolskiego 12 dział spiżowych w celu wzmocnienia twierdzy, APKr., oddz. na Wawe-
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bytu w województwie podolskim w marcu, jak i w późniejszym okresie czasu,
wojewoda wołyński nakładał na stronników Sasa wysokie podatki48. W połowie
kwietnia, jak można wnioskować z jego korespondencji, miał przebywać już
w województwie wołyńskim, w obozie pod Oleksincem49. 19 kwietnia 1734 r. wojska Michał Potockiego poniosły pod Sawińcami i Sołobkowicami znaczącą porażkę z wojskami gen. mjr Jamesa Keitha, co uniemożliwiło mu dalsze działania przeciwko wojskom rosyjskim. W trakcie ucieczki z pola walki (zapewne do Czortkowa) M. Potockiemu urwało się strzemię jedno, a tak musiał staruszek o jednym
strzemieniu mil dwie uchodzić50. 3 czerwcu 1734 r. oddziały rosyjskie opanowały
Zbaraż w województwie wołyńskim, w którym komendę sprawował Andrzej
Kaczkowski, (początkowo załoga twierdzy stawiała opór wojskom rosyjskim,
wkrótce jednak kapitulowała)51, zaś 16 czerwca 1734 r. zajęto bez walki twierdzę
Brody (będącą własnością J. Potockiego) leżącą w województwie ruskim, na skutek zdrady jej komendanta Fryderyka Augusta von Hausena52. Kapitulacja powyżlu, ADzT, rkps 384, Specyfika dział spiżowych wojewody wołyńskiego Michała Potockiego znajdujących się na bateriach, sprowadzone do Kamieńca Podolskiego 15 III 1734, k. nlb. BCz, 5920, List
M. Potockiego do NN., Satanów 14 IV 1734, nr 31300.
48
Gazette z Reims, R. 1734, k. 281 [druk]; Obawy przed nadmiernymi obciążeniami na rzecz zbliżających się wojsk M. Potockiego wojewody wołyńskiego, spowodowały, że ziemia halicka już 15
kwietnia 1734 r. wysłała do niego posłów z instrukcją, aby raczył oddalić wojsko w komendzie swojej
zostające od kraju naszego. Na posłów obrano: Pawła Benoe chorążego kołomyjskiego, Konstantego
Bąkowskiego stolnika owruckiego i Kazimierza Czołhańskiego podczaszego kijowskiego, zob. Instrukcja sejmiku ziemskiego posłom do wojewody wołyńskiego, w: Lauda sejmikowe halickie (16961772), wyd. W. Hejnosz, Akta grodzkie i ziemskie, t. XXV, Lwów 1935, s. 386 (w tekście: AGZ).
49
AGAD, AR dz. V, rkps 12253, List M. Potockiego do NN., [Oleksiniec]? 19 IV 1734,
k. 12v.
50
Sołobkowice – zapewne chodziło o miejscowość Sołodkowce w powiecie uszyckim w województwie podolskim, wieś u zbiegu Studni, że Studenicą, zob. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, wyd. pod red. B. Chlebowskiego, t. XI, Warszawa 1890, s. 58;
zob. E. Szklarska, Michał Potocki, hasło, w: PSB, t. XX VIII/1, 1984, z. 116, s. 99; Szerzej o działalności wojewody wołyńskiego na Podolu, zob. A. Lisek, Rola Kamieńca..., s. 13, s. 15; T. Ciesielski,
dz. cyt., s. 115; S. Truchim, dz. cyt, s. 34.
51
Stojący pod Złotnikami Michał Potocki wojewoda wołyński, chciał jak sam twierdził nieść Zbarażowi pomoc, ale słabość sił nie pozwalała, który się trzyma dotąd, ale chyba osobliwa łaska Boża
utrzymać może. Jam te prezydium chciał wyprowadzić, ale mi tak odpowiedzieli, że taki mają ordynans, aby się do ostatniego bronili. Pod Zbarażem wojska rosyjskie dowodzone przez gen. L. Hessen
Homburga miały się zatrzymać na pewien czas dla obserwacji rebelii Kozaków, o wywołanie, której
stronnicy Sasa posądzali J. Potockiego wojewodę kijowskiego, następnie ruszył się do Beresteczka,
AGAD, Arch. Publiczne Potockich, rkps 169, List J. Lipskiego do NN., Drezno 27 VIII 1734, k. 323;
tamże, List J. Lipskiego do T. Lubomirskiego, Drezno 28 VIII 1734, k. 369v.; tamże, AOR Pudło
LIII/68, List M. Obrębskiego do J. Sapiehy, 9 VII 1734, b.m., k. 51; BOssol., rkps 2660/I, List A.M.
Potocki do NN., 1734, b.m. i d., k. 13, zob. W.A. Serczyk, Hajdamacy, Kraków 1978, s. 92; BN, rkps
9114, Gazeta pisana, z Warszawy 29 X 1734, k. 8; T. Ciesielski, dz. cyt., s. 118.
52
Brody były jednym z największych zamków zbudowanych systemem bastionowym według zasady nowo-holenderskiej sztuki fortyfikacji, ulepszonego systemem kazamatów według sztuki włoskiej. Forteca ta była otoczona fosą i bagnami. Znajdowały się w niej duże zapasy dział i amunicji,
w twierdzy w 1734 r. miał się znajdować batalion gwardii pieszej 800 żołnierzy. Twierdza ta miała
ponieś ciężkie straty w wyniku jej okupacji przez wojska rosyjskie, zob. Encyklopedia wojskowa, pod

STANOWISKO SZLACHTY WOJEWÓDZTWA WOŁYŃSKIEGO
15
__________________________________________________________________________________________

szych twierdz ułatwiła ostatecznie wojskom rosyjskim opanowanie województwa
wołyńskiego, czemu nie mógł się przeciwstawić wojewoda wołyński M. Potocki ze
względu na zbyt słabe siły własne. Część wojsk rosyjskich będąca pod komendą ks.
L. Hessen Homburga miała się w lipcu skierować pod Stanisławów53. Józef Potocki
regimentarz generalny wojsk koronnych, w celu osłony tej twierdzy stanął jeszcze
w lipcu obozem pod Bursztynem. Należy zauważyć, że zajęcie Brodów wywołało
wśród części magnaterii obawy przed rozpowszechnieniem się ruchów hajdamackich na Wołyń, gdyż już wcześniej ogarnęły one Ukrainę54.
1 maja 1734 r. wojewoda wołyński Michał Potocki miał już stacjonować
w województwie ruskim ze swoimi oddziałami (w Mikulinicach), 30 maja 1734 r.
pod Narajowem w powiecie brzeżańskim, w czerwcu pod Kamieńcem (jeszcze
przed ich zajęciem przez wojska rosyjskie), 2 lipca 1734 r. pod Skałatem, 7 lipca
1734 r. pod Złotnikami, także w lipcu miał znajdować się w okolicach Podhorców (położonych 17 km od Brodów) i pod Podhajcami, gdzie jak informowały
Gazety Polskie miał złączył się z pospolitym ruszeniem tamtejszych województw –
niewykluczone, że chodziło tu o województwo wołyńskie i podolskie. Najprawdopodobniej w sierpniu 1734 r. miał już stanąć w obozie pod Bursztynem i Bukaczowicami, (gdzie przebywał wojewoda kijowski J. Potocki). W pierwszej połowie
września (6 wrześniu 1734 r.) udał się pod Młodatycze, a październiku jak donosił
wojewoda lubelski J. Tarło pod Nisko55.
Przypuszczalnie pod wpływem wcześniejszych uniwersałów wydanych w lipcu
i sierpniu 1734 r. przez Stanisława Leszczyńskiego wzywających szlachtę na pospolite ruszenie, wojewoda wołyński M. Potocki wydał analogiczne (podobnie
red. mjr. Ottona Laskowskiego, Warszawa 1931, s. 427; S. Barącz, Wolne miasto handlowe Brody,
Lwów 1865, s. 92; L. Rzewuski, Kronika Podhorecka 1706-1779, Kraków 1860, s. 135.
53
Gazety Polskie, nr 5, R. 1734, (druk).
54
W 1734 r. główne siły hajdamaków pod dowództwem Werłana operujące w województwie
wołyńskim, doznały porażki pod Krzemieńcem od wojsk polskich będących pod komendą Bazylego
Zagwoyskiego strażnika koronnego i dywizji wołyńskiej. Oddziały hajdamackie porzucić miały swoje
tabory. Straty polskie sięgnąć miały 170 osób, zob. W.A. Serczyk, dz. cyt., s. 92; BOssol., rkps 2660/I,
List A.M. Potockiego do NN., VI 1734, b.d., k. 10; O rujnowaniu w tym okresie czasu majątków magnackich i szlacheckich przez Kozaków i wojska rosyjskie na Wołyniu donosiła ówczesna korespondencja, AGAD, AR dz.V, rkps 2443, List M. Czackiego do NN., Poryck 31 VIII 1734, b.m., k. nlb.;
APK oddz. na Wawelu, Arch. Krzeszowskie Potockich, rkps 3305, List M. Potockiego do NN., 26 VI
1734, b.m., k. nlb
55
Bibl. Nauk. PAN i PAU w Kr., rkps 8199 (Teki Londyńskie), relacja Woodwarda, 20 VII 1734,
k. 82v. – k. 83; BCz, rkps 5920, List M. Potockiego do NN., Mikulinice 1 V 1734, nr 31301; BCz,
rkps 1788, List J. Tarły do żony, 20 X 1734, b.m., k. 357; BK, rkps 1304, List J. Załuskiego do NN.,
Nowe Miasto 25 VI 1734, k. 353v.; LHB im. W. Stefanyka, rkps 1422, Ordynans M. Potockiego wojewody wołyńskiego, w Młodatyczach 6 IX 1734, k. 237; Miał się także ruszyć pod Szczurowice, informacja ta wymaga jednak uściślenia, zob. Aneks; List NN., do J. Tarły, VIII 1734, b.m. i d., w:
W. Konopczyński, Stanisław Konarski, Warszawa 1926, s. 333; BN. Rkps 9046, Excerpt z listu pewnego, 4 VIII 1734, b.m., k. nlb.; „Gazety Polskie” nr 5, R. 1734; Z. Gloger, Pamiętnik Antoniego Potockiego o powtórnej elekcji króla Stanisława Leszczyńskiego, „Niwa”, R. 21:1892, nr 5-6, s. 101;
O pobycie 20 czerwcu 1734 r. wojsk wojewody wołyńskiego M. Potockiego w rejonie Krzemieńca,
zob. T. Ciesielski, dz. cyt., s. 121.
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uczynił stojący pod Razdołem 18 VIII 1734 r. marszałek konfederacji bełskiej
Franciszek Potocki)56. Dążąc w ten sposób do przeciwstawienia się ruinie ojczyzny,
majątków, kościołów i gwałtom żon cudzych i córek przez nieprzyjaciół. Wezwał
do stawienia się przy Stanisławie Leszczyńskim – króla i pana naszego już się do
nas i do tronu swego zbliżającego57. Uniwersał ten spotkał się z ostrą krytyką gen.
rosyjskiego L. Hessen Homburga przebywającego w opanowanym Zbarażu. Już 17
sierpnia 1734 r. przestrzegał on szlachtę wołyńską, aby się nie ważyła żadną miarą
pospolitego ruszenia zaczynać. Jeśli jednak pójdzie ona za M. Potockim, wojewodą
wołyńskim, narazi się na pustoszenie swoich majątków. Tym samym gen. L. Hessen
Homburg zachęcał ją do przystąpienia do Augusta III, który miał być obrany jego
zdaniem z zachowaniem wolnej elekcji i dnia 17 stycznia 1734 r. koronowany na
króla w Krakowie, czego nie uczynił Stanisław Leszczyński. Donosił ponadto, że
już Gdańsk się poddał, a wraz z nim obecni tam magnaci polscy, między którymi
był także prymas T. Potocki58. Dotychczasowa działalność M. Potockiego znalazła
jednak uznanie u króla Stanisława Leszczyńskiego, czego wyraz dał on w liście do
niego, wychwalając jego zasługi dla Rzeczypospolitej i zapewniając go tym samym
o szczerym poparciu59.
Jest rzeczą charakterystyczną, że w tej sytuacji zaczęła się gromadzić już
w październiku szlachta koronna w województwie sandomierskim, w Dzikowie, za
miejscem tym w szczególności agitować mieli Tarłowie, (przeciwko czemu miał
oponować M. Potocki, wojewoda wołyński) w celu zawiązania konfederacji generalnej60. Na zjazd przybył również wojewoda wołyński M. Potocki, który aspirował
56

Stanisław Leszczyński w swym lipcowym uniwersale chcąc zachęcić szlachtę do dalszej walki, pisał także o sukcesach Francji nad wojskami cesarskimi Karola IV. Warto przypomnieć w tym
miejscu, że wojnę tą rozpoczęła Francja jesienią 1733 r. pod pretekstem obrony tronu Stanisława
Leszczyńskiego. Tym samym Leszczyński nakłaniał szlachtę do dania przykładu troski o swoją ojczyznę, co miało przyspieszyć jego zdaniem pomoc francuską, Centralnyj Gosudarstwiennyj Istoriczeskij Archiw w g. Lwowie, Akta grodzkie Lwowa, Fond 9, opis 1, rkps 532, Uniwersał króla Stanisława Leszczyńskiego, 15 VII 1734, b.m., k. 2114; BOssol., rkps 15964/II, Uniwersał marszałka
konfederacji województwa bełskiego w sprawie pospolitego ruszenia 18 sierpnia 1734 r. pod Rozdołem, k. 1181.
57
Bibl. Nauk. PAN i PAN w Kr., rkps 1106, Uniwersał Michała Potockiego wojewody wołyńskiego, 1734, b.m. i d., k. 179; AGAD, Zbiór Komierowskich, rkps 62/82, Uniwersał wojewody wołyńskiego Michała Potockiego, 1734, b.m. i d., k. nlb.
58
Tamże, Uniwersał gen. moskiewskiego L. Hessen Homburga, Zbaraż 17 VIII 1734, k. 183;
BK, rkps 434, Uniwersał gen. moskiewskiego L. Hessen Homburga, Zbaraż 17 VIII 1734, k. 310;
AGAD; Pewne działania zmierzające do pozyskania szlachty wiernej Leszczyńskiemu podjął także krajczy koronny Michał Rzewuski o czym świadczyć może jego manifest napisany 3 VIII 1734
r. pod Oliwą, CGIA w g. Lwowie, Akta grodzkie Lwowa, Fond 9, opis 1, rkps 533, Wypis z ksiąg
grodzkich zamku łuckiego, Manifest Michała Rzewuskiego krajczego koronnego, 26 X 1734,
b.m., k. 4.
59
Niestety przytoczony list Stanisława Leszczyńskiego nie posiada dokładnej datacji. Można sądzić, że napisany został już po zdobyciu Gdańska przez wojska rosyjskie w celu zachęcenia Michała
Potockiego do dalszego trwania u boku Stanisława Leszczyńskiego, APKr., oddz. na Wawelu, Arch.
Podhoreckie Pudło XI 1/39, List S. Leszczyńskiego do M. Potockiego, 1734, k. 1, k. 1v.
60
BOssol., rkps 2692, List A. Eperyaszego do J. Mniszcha, Gorzyce 27 X 1734, k. 16.
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do funkcji marszałka. Andrzej Cichocki metrykant koronny, informował nawet, że
miał on zdać na ten czas Stanisławowi Leszczyńskiemu województwo wołyńskie61.
Ostatecznie przy usilnych staraniach wojewody lubelskiego Jana Tarły wybrano na
marszałka Adama Tarłę, starostę jasielskiego, z czego nie będąc kontent wojewoda
wołyński protestował się z innym62.
Mimo wszystko akt uchwalonej konfederacji generalnej podpisali w imieniu
województwa wołyńskiego: Michał Potocki, wojewoda wołyński, Jerzy Olszański,
starosta korytnicki, Piotr Karczewski, starosta żytomierski, Andrzej Seweryn Gurowski, stolnik podolski, Ludwik Kulesza, cześnik nowogrodzki, Aleksander Zbikalski, podstoli nowogrodzki, Franciszek Kulesza, sędzia grodzki nowogrodzki63.
Na obrady konfederacji nie przybył wojewoda kijowski, J. Potocki, (który miał się
znajdować koło Sambora)64 urażony, że to nie on został wybrany na marszałka
konfederacji, tylko o wiele młodszy od niego i o mniejszym doświadczeniu
A. Tarło. Podczas obrad Generalność uchwaliła również, że województwo wołyńskie wystawi, komput wojsk liczący 2060 osób, który zdecydowanie przewyższał
liczebność komputów wystawionych w innych województwach małopolskich65.
Ponadto podjęto także decyzję o wysłaniu posłów z instrukcją do króla Stanisława
Leszczyńskiego, w której m.in. miano się domagać rekompensowania szkód
M. Potockiemu zasłużonemu przy organizacji konfederacji w województwie wołyńskim.
Jeszcze w listopadzie Generalność opuściła Dzików i przeniosła swoją siedzibę
do Kolbuszowej, w województwie ruskim, gdzie już 16 XI 1734 r. obradowało
consilium. Łącznie odprawiono tam 6 consiliów, ostatnie 23 XI 1734 r. W obradach tych nie uczestniczył M. Potocki. Po opuszczeniu Kolbuszowej konfederacja
udała się do Jarosławia, gdzie zatrzymała się (1 XII 1734 r.) na dłuższy okres czasu. W trakcie odprawianych tam w grudniu consiliów, dwukrotnie (w dniach 11
XII i 14 XII 1734 r.) wziął w nich udział Aleksander Zbikalski, podstoli nowogrodzki, delegat z województwa wołyńskiego. Zaś 15 XII 1734 r. w trakcie trwania
consilium mieli audiencję posłowe Józef Dobraczyński, sędzia grodzki krasnostawski i Krzysztof Wybranowski, starosta kopigrodzki66, którzy domagali się zgodnie
z daną im wcześniej instrukcję w Krasnym Stawie zabezpieczenia lepszego województwa wołyńskiego i ziemi chełmskiej przed rabunkami i represjami ze strony
wojsk rosyjskich, które zajęły już 19 września 1734 r. Łuck, (w grudniu miał stacjonować w Włodzimierzu baron von Wedel, przez kilka miesięcy)67. Marszałek
61
M. Potocki, wojewoda wołyński, miał opuścić swoją dywizję w październiku wraz z grupą 800
ludzi, zob. T. Ciesielski, dz. cyt., s. 122; AGAD, AR dz.V, rkps 2250, List A. Cichockiego do NN., 29
X 1734, k. 128; Teki Londyńskie, rkps 8199 (Teki Londyńskie), relacja Woodwarda 28 X 1734, k. 135.
62
AGAD, AR dz. IV, T. 44, rkps 624, List A. Radziwiłłównej do NN., Warszawa 23 XI 1734, k. 61.
63
Konfederacja Generalna Stanów Koronnych i Wielkiego Księstwa Litewskiego na Walnym Zjeździe w Dzikowie pod Sandomierzem postanowiona dnia 5 listopada 1734 roku, k. 43, [druk współczesny].
64
BCz, rkps 576, List J. Potockiego do A. Tarły, Sambor 12 XI 1734, k. 21.
65
Tamże, Komput wypraw całej Rzeczypospolitej, k. 321.
66
Tamże, Consilium w Jarosławiu 15 XII 1734 r., k. 71.
67
AGAD, AR dz. II, rkps 2526, Uniwersał pułk. barona von Wedla, 22 IX 1734, b.m., k. 1; tamże,
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generalnej konfederacji A. Tarło w odpowiedzi na powyższą instrukcje (w dniu 17
XII 1734 r.) zachęcał posłów do dalszej walki i trwaniu przy Stanisławie Leszczyńskim, zapewniał posłów o chęci udzielenia pomocy. 16 XII 1734 r. wziął udział
w consilium w Jarosławiu Michał Potocki, wojewoda wołyński, który przebywał
zapewne wcześniej wraz ze swoim wojskiem w Szebrzeszynie i Krasnym Stawie
(drugi raz wziął udział w styczniu 1735 r.)68. Na konsylium tym był obecny także
A. Zbikalski, podstoli nowogrodzki.
Jeszcze w grudniu wojewoda wołyński Michał Potocki potępił zabiegi stronnika Sasa, kasztelana wołyńskiego Karola Ważyckiego, zwołania bez jego zgody
w województwie wołyńskim na dzień 3 I 1735 r. do Łucka sejmiku, który miał
wybrać komisarzy dla naznaczenia prowiantów oraz posłów do generała rosyjskiego z prośbą o obniżenie podatków, (do czego nawoływał także w dniu 22 XI
1734 r. gen. Hessen Homburg w uniwersale wydanym w Krzemieńcu)69. Miało to
zapobiec szerzącym się w województwie kontrybucjom i rekwizycjom ze strony
wojsk rosyjskich. Michał Potocki dostrzegał w powyższych działaniach chęć
zawiązania rekonfederacji na sejmiku przy Fryderyku Auguście III. Aby temu
przeciwdziałać zwrócił się o pomoc do A. Tarły, marszałka konfederacji generalnej
i J. Potockiego regimentarza wojsk koronnych, której jednak nie otrzymał jak wynika z dalszego rozwoju sytuacji70.
W tej sytuacji już w styczniu 1735 r., pod wpływem narastających kontrybucji
ze strony wojsk rosyjskich, jak i własnych (na co skarżył się także sam wojewoda
wołyński M. Potocki jeszcze w 1734 r.)71 oraz za sprawą wydawanych uniwersałów
przez Augusta III wzywających do uspokojenia kraju oraz pod wpływem wcześniejszego uniwersału kasztelana wołyńskiego Karola Wyżyckiego, miała się zawiązać, jak donosiła Gazeta pisana z Warszawy, w województwie wołyńskim rekonfederacja po stronie Augusta III72. Proces ten objął także inne województwa
Uniwersał płk. barona von Wedla, Łuck IX 1734, b.d., k. 1; tamże, Uniwersał oficera rosyjskiego majora von [Heidenreich]?, Łuck 26 X 1734, k. 1.
68
O jego pobycie w Krasnym Stawie świadczyć może jego podpis na instrukcji danej 29 XI 1734 r.
posłom z ziemi chełmskiej i województwa wołyńskiego. BCz, rkps 576, Instrukcja Józefowi Dobraczyńskiemu sędziemu grodzkiemu krasnostawskiemu z ziemi chełmskiej i Krzysztofowi Wybranowskiemu z województwa wołyńskiego posłom do marszałka konfederacji generalnej z kongresu tejże
ziemi i województwa w Krasnym Stawie 29 XI 1734 r., k. 73; BN, BOZ, rkps 2037, t. 3, List
S. Wierzbońskiego do P. Blumberga, Zamość 27 XI 1734, k. 67.
69
Z końcem grudnia 1734 r. wojska generała L. Hessen Homburga miały już stacjonować w Lwowie, zob. A. Lisek, Uwagi w sprawie..., s. 70; BOssol., rkps 302, Magnaci, którzy są przy Fryderyku
Auguście III, b.m. i d., k. 527; BCz, rkps 576, Kopia uniwersału K. Wyżyckiego kasztelana wołyńskiego, 1734, b.m. i d., k. 156.
70
Tamże, Kopia listu M. Potockiego do A. Tarły, 26 XII 1734, b.m., k. 159.
71
Również Żydzi narzekali na wielkie podatki przez lauda i konstytucje uchwalone w województwie wołyńskim, Arch. Państwowe w Lublinie, Ks. grodzkie grabowieckie, rkps 228, Wypis z ksiąg
grodzkich zamku włodzimierskiego, Włodzimierz 27 VIII 1734, k. 1354-1355; APK oddz. na Wawelu,
Arch. Podhoreckie, rkps 2/59, List M. Potockiego do W. Rzewuskiego, 3 XI 1734, b.m., k. nlb.
72
AGAD, AR dz. XXXIV, rkps 362, Gazeta pisana z Warszawy 16 I 1735, k.2; tamże, AR dz. V,
rkps 2250, List A. Cichockiego do NN., Warszawa I 1735, b.d., k. 155v.; Aczkolwiek „Gazety Pol-
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m.in. rekonfederację zawiązano w Lublinie (7 stycznia 1735 r.), Chełmie (24 stycznia 1735 r.)73, Bełsku (24 stycznia 1735 r.)74, Sądowej Wiszni (7 lutego 1735 r.),
Winnicy (15 lutego 1735 r.), Zatorze (26 lutego 1735 r.), Haliczu (28 marca 1735 r.).
Najpóźniej rekonfederację zawiązano w Kamieńcu Podolskim (11 maja 1735 r.)
Sandomierzu (15 czerwca 1735 r.) i Żytomierzu (20 sierpnia 1735 r.)75. Na sejmiku
tym podjęto także decyzję o wysłaniu do Warszawy posłów, Wyżyckiego stolnika
pińskiego (jego nazwisko widnieje na akcie konfederacji praskiej zawiązanej 1733 r.
przez stronników Wettyna) i Piaskowskiego regenta grodzkiego łukowskiego, którzy jeszcze w styczniu przybyli do Warszawy, ażeby zabiegali u Augusta III
o ochronę majątków szlacheckich na Wołyniu76. W tym okresie czasu wojewoda
wołyński M. Potocki miał stacjonować ze swoim wojskiem w województwie ruskim (6 stycznia 1735 r. w Jarosławiu, 22 stycznia 1735 r. w Tłumaczu, miasteczku
położonym w ziemi halickiej w dorzeczu Dniestru)77.
Po przejściu, pod koniec lutego 1735 r. J. Potockiego do obozu saskiego z większą częścią wojsk koronnych, M. Potocki wojewoda wołyński pozostał w dalszym
ciągu wierny Stanisławowi Leszczyńskiemu78. Nie podążył on jednak za generalną
konfederacją do Krakowa i Częstochowy79, lecz pozostał przez jakiś czas w województwie ruskim. Następnie miał ruszyć przez Trembowlę, Tarnopol na Wołyń
(w dniu 13 marca 1735 r. dotarł do Rudnika). Nie sposób jednak ustalić w świetle
zachowanej korespondencji dokładnej trasy jego przemarszu80. W tym okresie czaskie” donosiła o zwołaniu sejmiku w Łucku w dniu 18 II 1735r., na którym wielkie actus in favorem
przeciwnej strony zaszłe za nie ważne uznano i skasowano, zob. Gazety Polskie, nr 35, R. 1735.
73
A. Lisek, Uwagi w sprawie..., s. 71.
74
BOssl., rkps 15964/II, Laudum sejmiku bełskiego, Bełz 24 I 1735, k. 1185 – k. 1187.
75
APKr., Arch. Sanguszków w Sławucie, rkps 518, Oblata laudum rekonfederationis województwa kijowskiego na sejmiku w Żytomierzu, Żytomierz 20 VIII 1735, k. 23, k. 27.
76
W lutym 1735 r. na sejmiku w Łucku wyznaczono kolejnych posłów do króla Augusta III,
uchwalając dla nich instrukcję, w której narzekano na niespokojne wcześniejsze czasy i zwrócono się
do niego z prośbą o przywrócenie pokoju uniwersalnego, LHB im. Stefanyka, rkps. 1422, Instrukcja
posłom Aleksandrowi Leśnickiemu staroście żytomirskiemu, Pawłowi Jaroszyńskiemu stolnikowi
bracławskiemu, z powiatu łuckiego Władysławowi Piaskowskiemu podczaszemu czerniahowskiemu,
Józefowi Lubienieckiemu podczaszemu nowogrodzkiemu, z powiatu wołyńskiego Janowi Głębskiemu
podstolemu wendeaskiemu, Michałowi Złotnickiemu podczaszemu [mlisławskiemu]? z powiatu
krzemienieckiego od województwa wołyńskiego, Łuck 14 II 1735, k. 256; BCz, rkps 1689 IV, Konfederacja praska, 1733, k. 299.
77
AGAD, AR dz. XXXIV, Gazeta pisana z Warszawy 13 I 1735, k. nlb.; W trakcie pobytu
w Tłumaczu wystosował on list do ziemi halickiej, w którym zapewniał ją, że w czasie przemarszu
przez nią zachowa wszelką ostrożność od wojska swego według W. IMciów pp. posłów obligacji przyrzeka, deklarując osobliwszą pamięć na dobra w instrukcji prześwietnej ziemi halickiej rekomendowane, zob. Odpowiedź marszałka konfederacji wołyńskiej posłom sejmiku ziemskiego halickiego, Tłumacz 22 I 1735, w: AGZ, t. XXX, s. 392.
78
J. Szujski, Dzieje Polski, t. 4, Lwów 1866, s. 310.
79
Pomimo oddalenia się od generalności M. Potockiego przedstawiciele województwa wołyńskiego brali czynny udział w consylium w Częstochowie, BCz, rkps 576, Consilium w Częstochowie
9 III 1735, k. 225; ibidem, Consilium w Częstochowie 11 III 1735, k. 226v.
80
AGAD, Zbiór A. Czołowskiego, rkps 528, Manifest M. Potockiego wojewody wołyńskiego,
Rudniki 13 III 1735, k. 207-208; Nie brak było również doniesień o pobycie wojewody wołyńskiego

ADAM LISEK
20
__________________________________________________________________________________________

su A. Tarło marszałek konfederacji generalnej, zalecał mu dbałość o ścianę od
Wołoszczyzny, o fortecę kamieniecką i Okopy św. Trójcy. Zapewne wynikało to
z faktu przejścia wojewody kijowskiego J. Potockiego do obozu saskiego, który teraz mógł się pokusić o oddanie twierdzy kamienieckiej w ręce saskie, (na co zwracał uwagę J. Tarło, wojewoda lubelski)81. W marcu tego roku jak donosił poseł angielski G. Woodward miał się M. Potocki przebić ze swoją dywizją (liczącą według
F.M. Ossolińskiego 8 tys. ludzi) do Wielkiego Księstwa Litewskiego, w okolice
Grodna, Brześcia Litewskiego, gdzie połączył się z siłami regimentarza litewskiego
Aleksandra Pocieja, którego odziały miały liczyć około 5 tys. ludzi82. Wywołało to
pewien niepokój wśród stronników Sasa na Litwie, w szczególności kanclerzyny
litewskiej Anny Katarzyny Radziwiłłowej, która obawiała się przejścia tych wojsk
przez województwo nowogrodzkie83.
W okresie poprzedzającym wymarsz na Litwę M. Potocki podjął rokowania
z partią saską o warunkach przejścia na jej stronę. Wojewoda wołyński przedstawił 13 punktów, jakie miały być spełnione, m.in.: domagał się zabezpieczenia
wolności i religii, ewakuacji wojsk rosyjskich i saskich, uwolnienia prymasa T.
Potockiego z niewoli rosyjskiej, rekompensowanie strat wyrządzonych przez wojska cudzoziemskie, dla lokacji wojska będących pod jego komendą miały być
ewakuowane województwo wołyńskie, bełskie, lubelskie i ziemia chełmska, paszporty mieli otrzymać oprócz niego starosta bełski Franciszek Salezy Potocki, wojewoda witebski Marcjan Michał Ogiński, marszałek konfederacji Wielkiego
Księstwa Litewskiego, aby mieli wolny przejazd do Warszawy84. Powyższe postulaty nie mogły być od razu zrealizowane, dlatego zapewniano go, że wszystkie
prawa dotyczące religii i wolności zostały już zapisane w pacta conventa i innych
deklaracjach przez Augusta III. W sprawie zaś ewakuacji wojsk saskich i rosyjMichała Potockiego na Podolu, BCz, rkps 576, List A. Tarły do J.K. Jabłonowskiego, 1735, b.m. i d.,
k. 276; tamże, rkps 1788, List J. Tarły do żony Elżbiety, Częstochowa 1 II 1735, k. 375; AGAD, AOR
Pudło LIV/7, List Olaffa [?] do NN., 24 II 1735, k. 2; List F.M. Ossolińskiego do J.A. Załuskiego,
Królewiec 23 III 1735, w: Korespondencja..., s. 294-295; zob. S. Truchim, dz. cyt., s. 98-99.
81
Już z końcem grudnia Jan Tarło wojewoda lubelski donosił, że Józef Potocki wojewoda kijowski coraz to bardziej czyni się podejrzanym ani się z nami chce znosi. Dla Boga prywatnie z panem
marszałkiem województwa podolskiego mówić żeby te tam fortece kamieniecką utrzymać przy królu
i Rzeczypospolitej, BCz, rkps 1788/III, List J. Tarły do żony Elżbiety, 30 XII 1734, b.m., k. 391; tamże
List J. Tarły do żony Elżbiety 3 I 1735, b.m., k. 345; tamże, rkps 576, List A. Tarły do M. Potockiego,
Częstochowa 11 II 1735, k. 278.
82
Za M. Potockim wojewodą wołyńskim, miał ruszyć się do Litwy gen. rosyjski Szpigiel, BOssol,
rkps 13660, List K. Wyżyckiego do NN., 23 III 1735, b.m., k. 173; AGAD, AR dz. XXXIV, Gazeta
pisana, z Warszawy 17 III 1735, k. nlb.; tamże, Gazeta pisana, z Warszawy 28 IV 1735, k. nlb.; List
carycy Anny do gen. L. Izmajłowa, 11 IV 1735, b.m., w: Sbornik Russkogo Istoriczeskogo Obszczestwa, t. 111, Petersburg 1900, s. 112.
83
Teki Londyńskie, rkps 8200, relacja Woodwarda 10 III 1735, k. 48; tamże, relacja Woodwarda 17 III 1735, k. 49v.; AGAD dz. IV, rkps 624, t. 44, List A. Radziwiłł do NN., Biała 19 IV
1735, k. 137.
84
LHB im. W. Stefanyka, rkps 1411, Puncta propositiva, które się daje Imci Panu Kłębockiemu
pisarzowi grodzkiemu Grabowieckiemu do ucierania i remonstrowania od IMci Pana Potockiego wojewody wołyńskiego, III 1735, b.m. i d., k. 324, k. 325.
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skich August III i caryca Anna deklarowali, że wojska rosyjskie wyjdą z kraju bez
jakichkolwiek pretensji, jak tylko nastąpi uspokojenie w Rzeczypospolitej. W kwestii uwolnienia prymasa, T. Potockiego zaręczono, że dwór czyni o to starania,
jednak zostanie dopiero zwolniony, gdy uzna Augusta III. Co do lokacji wojsk
podległych wojewodzie M. Potockiemu, proponowano aby posłał on kogo tamże
z ramienia swego do ułożenia kwater zimowych do ludzi swoich bo tym bardziej
uczynić expedit, że nie tylko z saskimi ale i rosyjskimi wojskami trzeba o to convenire, od których komisarze są aktualnie w Rzeszowie. August III miał również pisać do gen. L. Hessen Homburga o wydanie paszportów do wcześniej wymienionych osobistości. Na zakończenie upewniano M. Potockiego wojewodę wołyńskiego, że kiedy przybędzie do Augusta III król nie znajdzie pewnie żadnych przeszkód w otrzymaniu konsensow, których żąda. Gdy ściślejsza nastąpi kointelligencja i zjednoczenie, gdy się łaskę JKM zdadzą król distinctus favoribus suis wszystkich cooperatores do uspokojenia publicznego kontentować nie omieszka, czego
principaliter wojewoda wołyński pewny być może85. Czy powyższe zabiegi M. Potockiego były z jego strony wybiegiem politycznym mającym ułatwić mu przedostanie się na Litwę, co zarzucała opozycja, czy też wchodziły w grę rzeczywiste
intencje, trudno dziś ustalić86. W kwietniu oddziały M. Potockiego i wojska litewskie ścigane przez gen. majora Karola Birona opuściły Brześć Litewski (który został zajęty przez wojska rosyjskie) i skierowały się ku granicy pruskiej87. Wojska
te maszerując od Augustowa przez Prusy brandenburskie wtargnęły do Warmii,
kontrybucje wybierały, konie znużone i zmizerowane opasują, a nieprzyjaciel ich
tam jak w saku będących prawie ze wszystkich stron opasuje88. Zapewne z początkiem maja wojewoda wołyński M. Potocki rozchorował się i oddał komendę nad
swym wojskiem wojewodzie bełskiemu A.M. Potockiemu i udał się do Królewca89. To samo uczynił regimentarz litewski A. Pociej przekazując władzę nad woj85
Tamże, Rezolucja na punkty proponowane przez pana pisarza grodzkiego grabowieckiego,
1735, b.m. i d., k. 327; O nakłanianiu M. Potockiego do przejścia na stronę Sasa, Teki Londyńskie,
rkps 8200, relacja Woodwarda 3 III 1735, k. 41v.
86
Jeszcze dnia 17 III 1735 r. poseł angielski G. Woodward donosił w swej relacji, iż M. Potocki
mimo, że jest skłonny do zawarcia pokoju z dworem saskim i zapewnień J. Potockiego, że zastosuje
się do każdej decyzji jaką podjął, maszerował jednak, z swą dywizją na Litwie w celu połączenia się
z A. Pociejem, Teki Londyńskie rkps 8200, relacja Woodwarda 17 III 1735, k. 49.
87
AGAD, AR dz. XXXIV, rkps 363, Gazeta pisana, z Warszawy 21 IV 1735, k. nlb.; tamże, AR
dz. IV, Teka 37, kop. 526, List M. F. Radziwiłła do F. Bielińskiego, Wilno 26 III 1735, k. 21.
88
Doniesienia o wybieraniu kontrybucji przez partię litewską i wojewody wołyńskiego na Warmii,
AGAD, AR dz. XXXIV, rkps 363, Gazeta pisana, z Warszawy 5 V 1735, k. nlb.; ibidem, AR dz. V,
rkps 2250, List A. Cichockiego do NN., Warszawa 18 V 1735, k. 193v.; List F.M. Ossolińskiego do
J.A. Załuskiego, Królewiec 26 IV 1736, w: Korespondencja Józefa Andrzeja Załuskiego (1724-1736),
oprac. B. Kupść, K. Muszyńska, Wrocław 1967, s. 339; zob. M. Matuszewicz, Diariusz życia mego,
t. 1, oprac. B. Królikowski, Warszawa 1986, s. 101.
89
Ks. Robert Langlois dyplomata francuski, donosił, że wojewoda wołyński M. Potocki miał
przybyć do Królewca już 22 III 1735 r. Niewątpliwie informacje dotyczące przybycia wojewody wołyńskiego do Królewca wymagają dalszego uściślenia, BOssol., rkps 3037, List NN. do NN., 1735,
b.m. i d., s. 83; List F.M. Ossolińskiego do J.A. Załuskiego, Królewiec 3 V 1736, w: Korespondencja..., s. 348.
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skiem litewskim Michałowi Józefowi Massalskiemu, pisarzowi litewskiemu90.
W tym czasie wojsko coraz bardziej było skłonne poddać się Augustowi III, nie
widząc znikąd pomocy91. W maju dywizja wołyńska dla niezgody i emulacji swoich przeklętych, prawie się już cała rozpierzchnęła. Nie mogąc liczyć na jakąkolwiek pomoc ze strony Francji, pod wpływem fakcji saskich jedni szli w rozsypkę,
inni dopuszczali się jawnej zdrady92.
Także w samym Królewcu, w czerwcu 1735 r. wśród zgromadzonej szlachty
i magnaterii, nastroje były pesymistyczne, panowała wielka niezgoda jedni drugim
nie wierzyli, nawet Stanisław Leszczyński jak donosił niejaki kanonik Franciszek
Podgorski do niej nie miał zaufania93. Zabiegał jednak o to, żeby pozostała w Królewcu mówiąc, że: niedaleko za 3 niedziele przyjdzie ciekawa kwota pieniędzy, które między W.M. Panów rozdać każę (...) magnateria się krępuje ale wszyscy mają
ochotę uznać króla Augusta III nawet wojewoda wołyński [M. Potocki] i lubelski
[Jan Tarło], każdy z nich chciał coś jednak wytargować od dworu saskiego94. Niewątpliwie magnateria chciała wiedzieć, jaki będzie jej los po przybyciu do Warszawy. Temu miały służyć także sprecyzowane punkty przez M. Potockiego, określające warunki powrotu jego do Warszawy, o których informował w końcu czerwca wyżej wspomniany już kanonik F. Podgorski95.
Pod wpływem narastających kontrybucji i przemarszów wojsk rosyjskich, zarówno przez województwo wołyńskie96, jak i województwa ościenne oraz za sprawą uniwersałów Augusta III wzywających szlachtę na sejmiki przedsejmowe dla
obrania posłów kochających ojczyznę i utrzymania jedności, miała się zebrać
w sierpniu szlachta wołyńska na sejmiku w Łucku97. Niewiele jednak wiemy
o przebiegu jego obrad. Z całą pewnością sejmik doszedł do skutku, gdyż wybrano
90
W tym okresie czasu wojewoda wołyński Michał Potocki i jego oficerowie mieli być nakłaniani
bezskutecznie przez króla Augusta III do poddania się na dogodnych warunkach, o czym donosiła
współczesna gazeta francuska, Gazette z Reims, R. 1735, k. 385.
91
Teki Londyńskie, rkps 8200, relacja Woodwarda 28 IV 1735, k. 72.
92
List F.M. Ossolińskiego do J.A. Załuskiego, Królewiec 24 V 1735, w: Korespondencja...,
s. 370; zob. K. Kantecki, Franciszek Maksymilian Ossoliński podskarbi wielki koronny, Warszawa
1880, k. 23.
93
AGAD, Zbiór Ignacego Przyjemskiego, t. 2, List F. Podgorskiego do Przyjemskiego [?], Królewiec 9 VI 1735, s. 797.
94
Tamże, List F. Podgorskiego do Przyjemskiego [?], Królewiec 23 VI 1735, s. 802; BJ, 101,
t. IV, Explikacja cyfry, 1735, b.m. i d., k. 106.
95
Zbiór Ignacego Przyjemskiego, t. 2, List F. Podgorskiego do Przyjemskiego [?], Królewiec 30
VI 1735, s. 806.
96
5 sierpnia 1735 r. Piotr Drzewiecki pisarz łucki, w mowie swej do króla Augusta III prosił go,
aby wojska auksyliarne z województwa wołyńskiego były ewakuowane, gdyż wyniszczają województwo swoimi przemarszami i kontrybucjami, AGAD Zbiór Komierowskich, rkps 62/82, Mowa
Piotra Drzewieckiego pisarza łuckiego do króla Augusta III, Warszawa 8 VIII 1735, k. nlb.
97
W instrukcji przesłanej na sejmik przedsejmowy do Łucka August III m.in. podkreślał, że zamierzał zwołać sejm dla uspokojenia ojczyzny, rozdania wakujących urzędów, o które często występowały spory, ubezpieczenia Rzeczypospolitej od postronnych państw i utrzymania ks. Kurlandii,
LHB im. Stefanyka, rkps 1422, Instrukcja od Augusta III na sejmik przedsejmowy łucki 1735, k. 264k. 265v.; BCz, rkps 1684, Oblata in castro żydaczouinsi (...) 1735, k. 297, k. 303v.
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na nim posłów na sejm do Warszawy, którymi zostali: Jerzy Olszański, starosta
owrucki, Józef Olizar Wołczkiewicz, stolnik kijowski, Aleksander Woyna Orański,
podkomorzy czernihowski, Michał Leduchowski, podstoli wołyński, Kazimierz
Zbrożek, wojski krzemieniecki i Piotr Hulewicz98. Na uwagę zasługuje fakt, że
wszyscy powyżsi posłowie byli wyborcami Stanisława Leszczyńskiego.
Przed rozpoczęciem sejmu dwór saski podejmował także działania zmierzające
do nakłonienia wojewody wołyńskiego M. Potockiego do przystąpienia do obozu
saskiego i przybycia na sejm do Warszawy. Gazeta z Reims donosiła, że elektor saski kazał napisać do wojewody wołyńskiego M. Potockiego i głównych oficerów
tych wojsk, że by był gotowy okazać im życzliwość i zapewnić im te same warunki
jak kasztelanowi czerskiemu (Kazimierzowi Rudzińskiemu), jeśli będą chcieli się
poddać99. W imieniu dworu pertraktacje prowadził biskup warmiński Krzysztof Jan
Szembek, który miał się nawet spotkać osobiście w dniu 25 IV 1735 r. z wojewodą
wołyńskim w Świętej Lipce ( miejscowość na Warmii pod Reszlem). W trakcie tej
rozmowy K.J. Lipski miał wychwalać Augusta III i obiecywać wyjście wojsk cudzoziemskich100. Powyższe zabiegi pomimo zapewnień biskupa, że znajdzie się
miejsce w łasce JKMci nie powiodły się i wojewoda wołyński nie przybył na sejm
pacyfikacyjny101.
W trakcie obrad sejmu pacyfikacyjnego w Warszawie (27 IX – 8 XI 1735 r.)
posłowie wołyńscy nie wykazywali dużej aktywności politycznej, była ona o wiele
mniejsza od mobilizacji posłów województwa ruskiego i podolskiego. Przede
wszystkim domagali się oni zaprzestania wybierania kontrybucji na rzecz wojsk
rosyjskich będących pod komendą gen. Szpigla (w szczególności wojski krzemie98

Zapewne chodzi o Piotra Hulewicza stolnika pińskiego, który na sejmie elekcyjnym wraz z częścią szlachty województwa wołyńskiego poparł kandydaturę Leszczyńskiego, BCz, MNK rkps 51,
Diariusz sejmu sześcioniedzielnego, Warszawa 27 IX 1735, k. 589; Urzędnicy województwa kijowskiego i czernihowskiego XV-XVIII wieku. Spis, oprac. E. Janas i W. Kłaczewski, Kórnik 2002, s. 64,
s. 178; Również do skutku doszedł w 1735 r. sejmik egzolancki w Włodzimierzu Wołyńskim, na którym obradowała szlachta województwa czernihowskiego, na marszałka jego obrano Michała Hieronima Czackiego stolnika wołyńskiego, co świadczyć mogło o dużym wpływie szlachty wołyńskiej na
jego przebieg. Szlachta domagała się na nim przede wszystkim wycofania wojsk cudzoziemskich
przez Augusta III z Rzeczypospolitej, wybrano również posłów do gen. L. Hessen Homburga, którzy
mieli prosić go o protekcję dla powiatu włodzimierskiego. Archiwum Państwowe w Krakowie oddz.
na Wawelu, Arch. Sanguszków w Sławucie, rkps 518, Wypisy z ksiąg grodzkich zamku włodzimierskiego 16 VIII 1735. Oblata laudi electionis posłom na sejm pacyfikacyjny w Warszawie z województwa czernihowskiego, k. 135, k. 137.
99
Gazette z Reims, R. 1735, k. 185.
100
AGAD, Zbiór Ignacego Przyjemskiego, t. 8, Kopia listu J. Szembeka do NN., Święta Lipka
3 V 1735, s. 188.
101
Nominat płocki A. Załuski informował w sierpniu biskupa warmińskiego K.J. Szembeka, że
wojewoda wołyński Michał Potocki przebywający w Królewcu skarżył się, że ani biskupstwa ani starostw innych oddanych odebrać nie można ani chłopów rozeszłych po świecie szukać. Podkreślał, że
w przypadku akcesu jego do obozu saskiego król August III żądał, aby prosto do Warszawy przybył,
LHB im. Stefanyka, rkps 1411, Kopia listu A. Załuskiego do K.J. Szembeka, 25 VIII 1735, k. 384;
tamże, Kopia listu biskupa warmińskiego K.J. Szembeka do M. Potockiego 28 VII 1735, b.m., k. 359;
tamże, Respons na propozycje M. Potockiego wojewody wołyńskiego, 1735, b.m. i d., k. 359.
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niecki K. Żbrożek)102, nie chcąc zgodzić się na nic i prosząc aby była satysfakcja
względem ordynansów103. Niektórzy posłowie wołyńscy dążąc zapewne do wyboru
marszałka sejmu, czemu sprzeciwiali się stronnicy Leszczyńskiego wskazywali, że
wojska rosyjskie nie słuchają ordynansów, bo sejm nie zaczęty. Na sejmie pojawiły
się też informacje (trudno ustalić czy celowo były one rozpowszechniane dla pozyskania opozycji) jakoby August III na wykupienie wojewody wołyńskiego wraz
z 300 osobami miał posłać do Prus 4 tys. czerwonych złotych104. Pomimo zabiegów
króla Augusta III i jego stronników, sejm nie doszedł do skutku z powodu niewybrania marszałka sejmu. Po niedoszłym sejmie rozdano na zwołanej radzie senatu
tylko wakujące urzędy stronnikom Sasa, m.in. pieczęć wielką koronną z biskupstwem łuckim otrzymał 9 XI 1735 r. ks. Andrzej Stanisław Załuski, biskup płocki105.
Mimo odniesionego sukcesu stronników Leszczyńskiego na sejmie ich sytuacja
polityczna i gospodarcza w kraju, jak i za granicą, nie przedstawiała się korzystnie.
Nie ustawały w dalszym ciągu przemarsze wojsk rosyjskich przez województwo
wołyńskie, pojawiło się sporadycznie zagrożenie dla stad na Wołyniu, ze strony zarażonego bydła pędzonego na Śląsk z Podola106. Wojewoda wołyński M. Potocki
jeszcze przed sejmem donosił biskupowi K.J. Szembekowi o pogarszającej się jego
sytuacji materialnej, która utrudniała mu wyjazd, pisał bowiem: Ja mam uciekać
i stać się pośmiewiskiem wszystkich, ale jakom przyjechał libere, rad bym tą drogą
wyjechał. Prosił go tym samym o przysłanie człowieka do uspokojenia tych impetow107. Ostatecznie w drugiej połowie listopada 1735 r. M. Potocki miał opuścić
Królewiec i udać się do Warszawy, aby złożyć submisję Augustowi III. Nie powstrzymały go nawet wcześniejsze prośby Stanisława Leszczyńskiego, aby pozo102

BJ, rkps 101, t. V, Diariusz sejmu pacyfikacyjnego, 27 XI 1735, k. 26.
BCz, MNK rkps 51, Diariusz sejmu pacyfikacyjnego za panowania Augusta III, Warszawa 27
IX 1735, k. 957.
104
BUW, rkps 97, Fragment diariusza sejmu, 27 IX 1735, k. 208.
105
Oficjalnie dopiero dnia 19 XI 1736 został przeniesiony na biskupstwo łuckie, zob. P. Nitecki,
Biskupi kościoła..., s. 506; Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV-XVIII wieku. Spisy, oprac.
K. Chłapowski, pod red. A. Gąsiorowskiego, Kórnik 1992; J. Dygdała, Episkopat rzymskokatolicki
doby saskiej. Aktywność w życiu publicznym Rzeczypospolitej, w: Między monarchią a demokracją.
Studia z dziejów Polski XV-XVIII wieku, pod red. naukową A. Sucheni-Grabowskiej, M. Żaryn, Warszawa 1994, s. 343, 349; W celu szybkiej normalizacji sytuacji w kraju 1735 r. dwór saski opowiedział
się także za szybkim zwołaniem sejmików deputackich mających wybrać posłów do Trybunału Koronnego. Sejmiki te nie były zwoływane od śmierci Augusta II. Na obrady Trybunału Koronnego
w Piotrkowie Trybunalskim deputowanymi zostali obrani z województwa wołyńskiego [?] Charzewski podsondek ziemski [czeherzyński]? i Antoni Jabłonowski podczaszy buski. Gazety Polskie, nr 66,
R. 1735; BCz, rkps 590, Refleksje o Trybunale, b.m. i d., k. 546; zob. Szerzej o sejmie pacyfikacyjnym, A. Lisek, Postawa szlachty ruskiej wobec prób pacyfikacji kraju w 1735 roku, „Rocznik Przemyski”, t. XXXVII, z. 3, 2001, s. 41; A. Lisek, Rozwój sytuacji politycznej w województwie ruskim w latach 1735-1736, „Rocznik Przemyski”, t. XLIII, z. 4, 2007, s. 51; W. Stanek, dz. cyt., s. 182.
106
BCz, rkps 5998, List R. Złotorowicza do NN., 7 X 1735, b.m., nr 50850; tamże, List K. Wyszyńskiego do NN., 1X 1735, b.m., nr 48714.
107
LHB, im. Stefanyka, rkps 1411, List M. Potockiego do K.J. Szembeka, Królewiec 1735, b.d.,
k. 381; tamże, List K.J. Szembeka do M. Potockiego, 11 IX 1735, b.m., k. 381.
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stał w Królewcu108. Nie ulega wątpliwości, że na decyzję o opuszczeniu Królewca
wpłynął fakt podpisania 5 października 1735 r. tzw. preliminariów wiedeńskich, na
mocy których Francja wycofała swoje poparcie dla Stanisława Leszczyńskiego109.
Warto podkreślić, że zawarcie powyższego układu było dużym zaskoczeniem dla
stronników Leszczyńskiego w Królewcu. M. Potocki tak pisał o nastrojach panujących wśród szlachty – co się tam działo, jaki płacz, jakie narzekanie, (...) że Francja zwiodła króla Stanisława a nas zgubiła i uczyniła żebrakami. Pobyt wojewody
wołyńskiego w Warszawie nie trwał jednak długo, gdyż jeszcze przed świętami
Bożego Narodzenia opuścił ją i udał się do swych dóbr. W grudniu 1735 r. do Polski powróciła z Chocimia do Husiatynia na Podolu jego żona Marcjanna z Ogińskich, córka Marcjana, wojewody witebskiego (gdzie miał jak sądzić można przebywać już M. Potocki)110. Pozostali współpracownicy wojewody wołyńskiego,
chociaż nie bez problemów mieli być wypuszczeni wraz z końmi i rzeczami z Królewca – wkrótce po przybyciu do Warszawy M. Potockiego, skąd odjechali do
wojewody wołyńskiego. Szczupłość materiału źródłowego nie pozwala jednak
ostatecznie ustalić liczby szlachty związanej z wojewodą wołyńskim, która rzeczywiście opuściła Królewiec jeszcze w 1736 r., a ilu w nim pozostało przez pewien jeszcze czas111.
Wraz z abdykacją Stanisława Leszczyńskiego (27 stycznia 1736 r.) nasilił się
proces przechodzenia szlachty wołyńskiej do obozu saskiego. Z jednej strony wynikało to m.in. z nieustających kontrybucji ze strony wojsk rosyjskich, które jak
donosił kasztelan brasławski Jan Czarnecki, brały jęczmień, siano, a do końca zimy
daleko112, z drugiej zaś z rozpoczynających się obrad sądów grodzkich, w których
108

O przybyciu z Królewca do Warszawy wojewody wołyńskiego Michała Potockiego i jego pobycie na zamku królewskim donosiła także Gazeta pisana, z Warszawy, BOssol., rkps 303, gazeta,
z Warszawy 30 XI 1735, k.12; LHB, im. Stefanyka, rkps 1411, List M. Potockiego do K.J. Szembeka,
[Warszawa]? 8 XII 1735, k. 382; tamże, List K.J. Szembeka do M. Potockiego, 5 I 1736, b.m., k. 382;
Jak donosił Franciszek Maksymilian Ossoliński podskarbi koronny, Michał Potocki wojewoda wołyński miał uciec do Warmii, po którego podjechał (niejaki) Orański umyślnie z Warszawy przysłany
szalbierz dawny, BJ, rkps 101, tom IV, List F.M. Ossolińskiego do NN., [Królewiec]? 25 XI 1735,
k. 133; A. Link-Lenczowski i E. Szklarska, Michał Potocki, w: Polski Słownik Biograficzny,
t. XXVIII/1, 1984, z. 116, s. 100.
109
AGAD, AR dz. XXXIV, rkps 375, Gazeta pisana, z Warszawy 1 I 1736, k. nlb.
110
Jeszcze w marcu 1735 r. wojewodzina wołyńska miała przebywać w Kamieńcu Podolskim,
Gazety Polskie, nr 39, R.1735; BCz, rkps 5900, List P. Nojmana do NN., 30 XII 1735, nr 27162.
111
Władze pruskie po wyjeździe z Królewca Michała Potockiego wojewody wołyńskiego, nałożyły na jego ludzi areszt domowy. Od wyjeżdżającej szlachty z Królewca żądając spłaty wszystkich
długów i dania dwóch ludzi wysokich lub 2 tys. talarów, AGAD, AOR Pudło LIV/42, List M. Potockiego do J. Sapiehy, 1735, b.m. i d., k. 35; tamże, Gazeta pisana, z Warszawy 19 I 1736, k. 153;
APKr., oddz. na Wawelu, Arch. Podhoreckie Pudło I/34, List J. Lipskiego do W. Rzewuskiego, Warszawa 1 XII 1735, k.nlb; BJ, 101, t. IV, Relacja z Chocimia od Paszy (...), 1735, b.d., k. 49v.; Szerzej
o emigracji królewieckiej, zob. J. Staszewski, Emigracja polska w Prusach Książęcych. Przyczynek do
historii stronnictwa pruskiego w Polsce w XVIII wieku, w: Wiek Oświecenia 9, pamięci Profesora
Emanuela Rostworowskiego, Warszawa 1993, s. 94-95.
112
AGAD, AR dz. V, rkps 2520, List J. Czarneckiego do NN., Ołyka 21 II 1736, k. 72; tamże,
rkps 14912, List gen. Spigla [?] do NN., Ołyka 16 I 1735, k. nlb.
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zaczęto rozpatrywać sprawy dotyczące zniszczeń i rabunków majątków w okresie
wojny, za co częściowo obwiniano stronników Leszczyńskiego113. Należy zauważyć, że jeszcze przed rozpoczęciem drugiego sejmu pacyfikacyjnego województwo
wołyńskie wysłało (8 czerwca 1736 r.) posłów do króla Augusta III, którymi zostali
Piotr Drzewiecki, stolnik chełmski, pisarz grodzki łucki; Daniel Piaskowski, stolnik
wendyński i Wiktor Kamiński, miecznik mścisławski. Domagać się oni mieli od
króla szybkiego zwołania sejmu pacyfikacyjnego, ewakuacji wojsk cudzoziemskich z Rzeczypospolitej ile tak exorbitujących, że nie tylko prowianty, furaże i zbytkiem i bez potrzeby, co miesiąc, ale i pieniądze in locum, prowiantów biorących na
tym jeszcze kontentujących się przechodami ustawicznymi, które województwo rujnowały. Ponadto oddania zagarniętego przez wojska rosyjskie inwentarza, sprzętu
w szczególności w województwach przygranicznych. Promowano za zasługi w województwie wołyńskim królowi Augustowi III Karola Wyżyckiego kasztelana wołyńskiego i księdza Olszańskiego, sufragana chełmskiego administratora biskupstwa łuckiego114. Powyższa instrukcja jest tym cenniejsza, że na skutek nie dojścia
w maju tegoż roku sejmiku przedsejmowego w Łucku (zerwanego w trakcie wyboru marszałka) informuje nas bynajmniej częściowo o nurtujących szlachtę wołyńską problemach i potrzebach115. Natomiast na uwagę zasługuje fakt dojścia do skutku 1736 r. sejmiku egzulanckiego województwa czernihowskiego, obradującego
w Włodzimierzu Wołyńskim, którego marszałkiem obrano Władysława Piaskowskiego, podczaszego czernihowskiego (pisarza grodu łuckiego). Sejmik uznał za
króla Augusta III i obrał posłów na sejm116.
Na rozpoczętym sejmie pacyfikacyjnym 25 czerwca 1736 r. byli natomiast
obecni senatorowie województwa wołyńskiego Michał Potocki i kasztelan wołyński Karol Ważyckina.
W kontekście powyższych rozważań stwierdzić można, iż zdecydowana
większość szlachty wołyńskiej, w tym średniozamożnej i ubogiej poparła kandydaturę Stanisława Leszczyńskiego, czego wyraz dała na sejmikach i sejmach
w okresie bezkrólewia. W kwestii dysydentów, zdecydowanie przeważyły tendencje zmierzające do ograniczenia ich swobód. Postawa powyższa była charakterystyczna dla większości stronników Leszczyńskiego w całej Małopolsce. Po
stronie Stanisława Leszczyńskiego, podobnie jak i w województwie ruskim, beł113
BK, rkps 1220, Wypis z ksiąg grodzkich zamku łuckiego, Łuck 20 VI 1736, s. 20; BOssl., rkps
2512, Wypis z ksiąg grodzkich zamku włodzimierskiego, Włodzimierz 19 V 1736, k. 109.
114
LHB im. Stefanyka, rkps 1422, Instrukcja do KJMci Augusta III posłom (...) od województwa wołyńskiego wydelegowanym 1736 die 8 junii w Łucku in loco solito consultationum dana, k. 257 – k. 260.
115
Nie pomogły nawet zabiegi Andrzeja Stanisława Załuskiego kanclerza wielkiego koronnego,
biskupa łuckiego, który w liście do szlachty zachęcał ją do ratowania ojczyzny wspólnymi siłami,
AGAD, Zbiór Ignacego Przyjemskiego, t. 3, List A.S. Załuskiego do I.W. Panów Braci, Warszawa 15
IV 1736, s. 1759; tamże, AR dz. XXXIV, Gazeta pisana, z Warszawa 19 V 1736, k. 376; O burzliwym przebiegu sejmików przedsejmowych w tym okresie, zob. H. Palij, Sejmy 1736 i 1738. U początków nowej sytuacji politycznej w Rzeczypospolitej, Kraków 2000, s. 35-36.
116
APKr., oddz. na Wawelu, Teki Sanguszków, Teka 42 plik 2, Wypis z ksiąg grodzkich zamku
włodzimierskiego. Laudum sejmiku czernihowskiego, 15 V 1736, k. nlb.
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skim, podolskim, sandomierskim, opowiedziała się zdecydowana większość
urzędników ziemskich.
Szlachta wołyńska nie była także bezwolnym obserwatorem toczących się
działań wojennych. Potwierdza to fakt zawiązania w województwie wołyńskim
pierwszej partykularnej konfederacji w prowincji małopolskiej po stronie legalnie
obranego króla Stanisława Leszczyńskiego i przystąpienie szlachty tego województwa do konfederacji generalnej dzikowskiej. Niewątpliwie konsekwencją tej
postawy były duże zniszczenia w majątkach szlacheckich na skutek licznych kontrybucji i rabunków, zarówno ze strony wojsk rosyjskich jak i własnych. Niemałe
także straty poniosła również szlachta od Hajdamaków, którzy bezkarnie, po ucieczce szlachty wołyńskiej przed wojskami rosyjskimi, rabowali jej majątki. W konsekwencji przyczynić się to miało do pogłębienia dalszego uzależnienia szlachty od
magnaterii i wzrostu obciążeń pańszczyźnianych. Problem ten, mało jest jeszcze
zbadany w literaturze przedmiotu, i z całą pewnością głębsza jego analiza m.in.
dotycząca ubytku ludności, uprowadzonego bydła przez wojsko, zniszczenia inwentarza martwego, czyli zabudowy, sprzętu i rabunku zboża, dałaby szerszy pogląd na skutki wojny dla województwa wołyńskiego jak i województw sąsiednich.
Należy zauważyć, że ze względu na zbyt małe siły i brak wsparcia militarnego
ze strony regimentarza koronnego J. Potockiego, rozlokowanego z wojskiem w województwie ruskim, M. Potockiemu, wojewodzie wołyńskiemu, nie udało się powstrzymać marszu armii rosyjskiej przez województwo kijowskie, podolskie, bracławskie i wołyńskie.
Ze względu na nieodnalezienie instrukcji poselskiej sejmiku przedsejmowego
łuckiego z 1735 r., (pomimo przeprowadzonej szerokiej kwerendy archiwalnej)
i zerwania sejmiku przedsejmowego 1736 r. w Łucku, nie wiemy dokładnie, jakie
były poglądy szlachty wołyńskiej u schyłku walki o tron w kwestii programu reform państwa. W szczególności dotyczących aukcji i organizacji wojska, reformy
skarbowej, administracji oraz sądownictwa. Tak więc dopiero uściślenie powyższych poglądów, może w pełni ukazać nam postawę i poglądy szlachty wołyńskiej
w omawianym okresie czasu.
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Wołyń. Krzemieniec na XIX-wiecznej rycinie.
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MIEJSCE I ROLA KOBIET
W ŻYCIU GOSPODARCZYM I SPOŁECZNYM
XVIII-WIECZNEGO PRZEMYŚLA
Źródła przemyskie prezentują wiele typów kobiecych. Odnaleźć w nich można
zarówno zaradne, przedsiębiorcze niewiasty, ale także, takie które z trudem wiązały koniec z końcem. Nie brak w obrazie kobiet przemyskich także tych skrzywdzonych, wykorzystywanych, poniżanych, maltretowanych i niefortunnie lokujących uczucia. O pozycji kobiety decydowało zarówno urodzenie, jak i ówczesna
sytuacja społeczno-prawna. Kobiety w zasadzie przez całe życie znajdowały się
pod wpływem i opieką mężczyzn. Z chwilą założenia rodziny na męża spadała
odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie jej utrzymania. Podstawowym obowiązkiem wyznaczonym kobietom przez normy społeczno-obyczajowe było pełnienie roli żony i matki. Nie oznacza to, że nie uczestniczyły one w życiu gospodarczym rodziny, a wręcz przeciwnie1. Stąd też w czasach nowożytnych można
wyraźnie dostrzec jak ważną rolę pełniły w zabezpieczaniu środków do życia własnym rodzinom.
W źródłach i literaturze wskazywano na dużą rangę przemyślanek w rzemiośle.
Prowadzenie warsztatu rzemieślniczego przez mistrza i jego rodzinę wymagało
pełnego zaangażowania wszystkich jej członków. Kobiety najczęściej zajmowały
się zbytem gotowych wyrobów. Niejednokrotnie same musiały też doglądać procesu produkcji, a nawet w nim uczestniczyć. W razie wyjazdu małżonka prowadzenie warsztatu w pełni przejmowała żona2. Podobnie działo się także w momencie jego śmierci, co określały statuty cechowe3. Mieszczki były całkowicie pozbawione dostępu do stanowisk w organizacjach cechowych, miały natomiast
dość szerokie prawa jeśli chodzi o współuczestnictwo w działalności warsztatu
mężowskiego, a nawet do jego samodzielnego prowadzenia w obliczu nieszczęśliwych wypadków losowych. W specyficznych sytuacjach kobiety mogły samodzielnie kierować funkcjonowaniem zakładu rzemieślniczego nawet przez długi
czas. Niektóre statuty cechowe miast polskich wprost przewidywały członkostwo
1

C. Kuklo, Kobieta samotna w społeczeństwie miejskim u schyłku Rzeczpospolitej szlacheckiej.
Studium demograficzno-społeczne, Białystok 1998, s. 91-96.
2
M.in. w takiej sytuacji znajdowała się w 1736 roku Apolonia, żona piekarza Jędrzeja Kołdrzyńskiego. Archiwum Państwowe w Przemyślu, Akta miasta Przemyśla (dalej: APP, AmP), sygn. 778,
s. 66-67.
3
Ibidem, sygn. 1146, s. 57-58.
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wdów po majstrach w cechu, do którego oni należeli. Wiązało się ono jednak
z przestrzeganiem wszystkich określonych przez statuty obowiązków i przepisów4.
W Przemyślu wszystkie statuty cechowe szczególną opiekę roztaczały nad wdowami po zmarłych mistrzach. Zazwyczaj zezwalano im na samodzielne zarządzanie warsztatem po śmierci męża przez okres roku i sześciu tygodni. Prawo to obwarowywano jedynie obowiązkiem prowadzenia nienagannego trybu życia.
Szczególną opieką cechu cieszyły się te wdowy, które musiały wychowywać nieletnich synów. W takich wypadkach prawo do prowadzenia warsztatu przez wdowę rozciągano na cały okres małoletniości syna. W wyjątkowych sytuacjach cechy
wydawały też wdowom specjalne prawa, na mocy których prowadziły one warsztat przez dłuższy czas niż przewidywały to statuty. Przykładowo cech chirurgów
zezwalał nawet na zarządzanie zakładem zgodnie z ich wolą. Swoje wszystkie
prawa do samodzielnego prowadzenia warsztatu kobiety traciły w momencie kolejnego zamążpójścia5. Dogodną pozycję w rzemiośle miały także córki mistrzów
cechowych. Ślub z nimi, podobnie jak i z wdowami po zmarłych rzemieślnikach,
zapewniał szereg uprawnień i udogodnień kandydatom starającym się o ich rękę.
Perspektywa przejęcia warsztatu po teściu lub możliwość otworzenie własnego,
kusiła niejednego młodego mężczyznę. Przykładem czeladnik Maciej Funk zatrudniony u Józefa Świeżyńskiego, który zdobył uznanie pracodawcy oraz przychylność jego córki, dzięki czemu został jej mężem. W ten sposób zapewnił sobie
szybką karierę w mieście. Przy poparciu teścia zaczął prowadzić samodzielną
działalność, a następnie piastował urzędy w mieście6.
Bardzo często rzemieślnicy należący do jednego cechu dążyli do ściślejszego
powiązania swoich rodzin poprzez małżeństwa w obrębie grupy. Wydawali zatem
swoje córki za kolegów z cechu lub ich synów7. Szczególnie istotne wydawało się
to w przypadku osób należących lub pretendujących do organów władz samorządowych8.
4

A. Karpiński, Kobieta w mieście polskim w drugiej połowie XVI i w XVII wieku, Warszawa
1995, s. 49-50.
5
K. Arłamowski, Dzieje przemyskich cechów rzemieślniczych w dawnej Polsce, Przemyśl 1931,
s. 238-239.
6
APP, AmP, sygn. 1087, s. 49.
7
Takie związki zawierano m.in. w cechu piekarskim. Piekarz Szymon Kołdrzyński wydał jedną
ze swoich córek za Michała Sagowskiego, drugą natomiast za Wawrzyńca Jasińskiego. Mimo że obaj
zajmowali się innymi gałęziami rzemiosła ułatwił im karierę w cechu piekarskim. Doprowadził także
do ślubu swojego syna z córką kolegi z cechu Jana Porębskiego. Podobnie do małżeństwa między
swoimi dziećmi doprowadzili dwaj kuśnierze Hrehory Nehrebecki i Szymon Łopuszański. Ibidem,
sygn. 1086, s. 53; sygn. 1084, s. 69 i sygn. 1151, s. 10.
8
W początku XVIII w Przemyślu doszło do bardzo mocnego skoligacenia się osób piastujących
najważniejsze urzędy miejskie. Niezwykle atrakcyjną partią były wówczas trzy córki rajcy Pawła
Stanisława Wargockiego. Wszystkie wyszły za urzędujących lub przyszłych rajców (Pawła Duńskiego, Stefana Fuiarskiego i Macieja Porębskiego). Podobnie syn Wargockiego – Jan Stanisław, który
również w następnych latach piastował wielokrotnie urząd rajcy i burmistrza poją za żonę córkę rajcy
Jana Kuźmicza, ibidem, sygn. 1043, s. 45 i sygn. 1044, s. 9, 25, 33.
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Jak wynika z zachowanych źródeł kobiety cieszyły się znaczną pozycją w przemyskim cechu rzeźników wołowych. Wdowa Czołowska określana w źródłach
podatkowych jako stara przez kilka lat prowadziła samodzielnie warsztat po mężu. Kobietę tę zobowiązywano do opłacania znacznie niższej stawki podatkowej
niż mistrzów cechowych. Podobnie postępowano w sytuacji innych wdów po
członkach tego cechu. Tomaszowa Karpiakowa prowadziła rodzinny interes do
momentu usamodzielnienia się syna, który przejął ojcowskie rzemiosło. Natomiast
Gracowską konsekwentnie wymieniano w źródłach wraz z synem jako osoby
wspólnie zarządzające rodzinnym warsztatem. Musieli oni radzić sobie całkiem
nieźle, bowiem w 1765 r. zostali obciążeni jedną z najwyższych stawek podatkowych jakie nałożono wówczas na rzeźników. W niektórych latach wdowie warsztaty rzeźnicze stanowiły aż 1/7 wszystkich działających w mieście9. Kobiety pracowały również u boku mężów rzeźników-wieprzowników. Często towar oferowany przez rzeźników trudniących się ubojem i przerobem wieprzowiny pozostawiał wiele do życzenia. Prowadziło to do licznych zatargów z mistrzami należącymi do cechu rzeźniczego-wołowego, którzy niejednokrotnie pośredniczyli
w sprzedaży ich wędlin. W kłótniach na tym tle wielokrotnie czynnie uczestniczyły kobiety. W 1763 r. rozzłoszczona zarzutami Barbara Radwańska dwukrotnie
naszła z mężem jatkę rzeźnika wołowego Macieja Jonakiewicza, którego w czasie
sprzeczki jaka się wywiązała wspólnie pobili10.
Znaczną rolę kobiety pełniły również w pozacechowej produkcji pieczywa
trafiającego na rynek przemyski. Cech piekarski w początkach XVIII w. przeżywał poważne problemy wewnętrzne, w konsekwencji czego nie był w stanie
w pełni zaspokoić potrzeb wszystkich klientów. Ogólne zubożenie miasta w tym
okresie wpłynęło też negatywnie na inne dziedziny gospodarki Przemyśla, w wyniku czego wiele osób szukało dodatkowych środków utrzymania. Dlatego też
w pieczeniu i sprzedaży niektórych gatunków pieczywa dostrzegały one możliwość zarobku. Piekarzy pozacechowych było wielu. Na podstawie źródeł można
przypuszczać, że grupa ta była niezwykle płynna pod względem liczebności.
Najprawdopodobniej sporo osób wypiekających okazjonalnie pieczywo na sprzedaż w ogóle wymykało się wszystkim źródłom. Świadczy o tym m.in. znaczna
różnica w liczbie osób uwzględnionych w kategorii piekarzy przez przemyskie
źródła podatkowe. W 1757 r. wymieniono 48 osób zajmujących się pozacechowym wypiekiem pieczywa, wśród których aż 36 to kobiety. W następnym roku
opodatkowano tylko 31 osób, w tym 14 kobiet. W 1759 r. spisem objęto aż 58
takich piekarzy, ale tym razem tylko 8 z ich to kobiety. W kolejnych latach liczba osób wypiekających pieczywo wynosiła około 60, z której ponad 1/6 stanowiły kobiety11.
9

Najlepiej sytuację tą odzwierciedlają przemyskie źródła podatkowe, ibidem, sygn. 409, s. 30,
43, 55, 73, 139, 150, 161, 168, 191, 205, 217, 235, 243.
10
Ibidem, sygn. 1166, s. 5.
11
Ibidem, sygn. 409, s. 14-16, 29-30, 41-42, 159-160, 189-190, 203-204, 215-217.
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Cech piekarski często godził się na legalne funkcjonowanie rzemieślników nie
zrzeszonych. Odbywało się to z korzyścią dla obu stron. W takim przypadku pobierał on ustaloną opłatę, najczęściej raz na kwartał. W 1708 r. w stosunku rocznym wynosiła ona 24 złote. W zamian za to osoba nie posiadająca członkostwa
w cechu mogła legalnie produkować pieczywo objęte umową nie jako brat cechowy ale jako partacz. O prawa takie ubiegali się najczęściej rzemieślnicy nie
mogący w danym momencie zapewnić sobie utrzymania z pracy, jaką do tej pory
wykonywali. Prawie zawsze w takiej sytuacji wypiekiem pieczywa zajmowały się
żony zubożałych mieszczan. Problem pojawiał się dopiero w momencie, kiedy
osoba spoza cechu przewyższyła kunsztem braci cechowych i zdobywała liczną
klientelę. Sytuacja taka dotyczyła żony tkacza Jana Kowalewskiego, która choć
nie cechowa piekarka a przecie lepsze i smaczniejsze piekła placki12.
Niejednokrotnie kobiety obdarzone silnym charakterem i osobistymi zdolnościami potrafiły zdominować nieudolnego męża, a w konsekwencji przejąć kontrolę nad jego warsztatem. W wyjątkowych sytuacjach były one nawet w stanie,
zdobyć na krótko nieformalne rządy nad całym cechem. Sytuacja taka miała miejsce wówczas, gdy cechmistrzem zostawał rzemieślnik bardzo niegospodarny lub
obciążony nałogami, zwłaszcza nadmiernie zaglądający do dzbana. Przywary te
uniemożliwiały mu sprawne wykonywanie powierzonych obowiązków. Taką
znaczną pozycję wywalczyła sobie w cechu stolarskim w latach 60. XVIII w. żona
cechmistrza Wawrzyńca Jasińskiego. który na schadzki cechowe przychodził nietrzeźwy, zwykle po krótkim czasie zasypiał. Wówczas żona jego, która do rządu
cechowego nic nie należy i owszem powinna by iść na ustęp, braciami cechowymi
dyrygowała i do rządu cechowego wdzierała się i braci cechowych biła13. Kobiety
były też niejednokrotnie narzędziem walki w sporze swego męża-rzemieślnika
z cechem. W 1713 r. bednarz Krzysztof Pszypszałowicz skłócony z cechem, do
którego należał, wprowadzał żonę we wszystkie tajniki konfliktu. Żona inspirowana przez niego wielokrotnie nachodziła braci cechowych a zwłaszcza cechmistrza, odgrażała im słowami jakich zapewne bałby się użyć nawet jej mąż14.
Kobiety zdominowały także niektóre dziedziny gospodarki w mieście, szczególnie drobny handel i usługi. W rynku miejskim, na ulicach, placach i podcieniach można było zaopatrzyć się we wszystkie potrzebne produkty żywnościowe. Handlowały nimi najczęściej wyspecjalizowane przekupki i kobiety przybyłe z okolicznych wsi. Sprzedawały one wszystkie miejscowe warzywa i owoce. Kobiety handlujące warzywami w źródłach najczęściej określano mianem
cybularek. Oprócz cebuli, wystawiały one na sprzedaż czosnek, kapustę i inne
warzywa. W sezonie letnim obok nich pojawiały się liczne niewiasty pragnące
sprzedać nadwyżki plonów ze swych ogrodów. Głównym towarem jaki oferowały one swoim klientom były ogórki15.
12

Ibidem, sygn. 1043, s. 21-22.
Ibidem, sygn. 1165, s. 37.
14
Ibidem, sygn. 278, s. 51.
15
Ibidem, sygn. 409, s. 104.
13
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Tabela nr 1
Liczba kobiet handlarek w Przemyślu (1759-1768)

kobiety

mężczyźni

wszyscy

kobiety

mężczyźni

wszyscy

kobiety

mężczyźni

wszyscy

kobiety

mężczyźni

wszyscy

W tym:
kobiety

Ogółem

ZAKRES FEMINIZACJI DROBNEGO HANDLU W PRZEMYŚLU W LATACH 1759-1768
przekupki
mączarki
cebularki
olejarze

1759 – marzec

14

3

17

14

1

15

6

0

6

6

4

10

40

48

1759 – wrzesień

14

4

18

15

1

16

7

0

7

6

4

10

42

51

1760 – marzec

14

4

18

17

1

18

9

0

9

7

5

12

47

57

1760 – wrzesień

14

4

18

20

1

21

9

0

9

7

5

12

50

60

1761– marzec

14

4

18

20

1

21

9

0

9

7

5

12

50

60

Rok
i miesiąc spisu

1761 – wrzesień

17

4

21

18

1

19

9

0

9

8

6

14

52

63

1762 – marzec

19

4

23

23

0

23

10

0

10

9

5

14

61

70

1762 – wrzesień

21

4

25

23

0

23

12

0

12

11

5

16

67

76

1763 – marzec

20

4

24

24

0

24

13

0

13

12

5

17

69

78

1763 – wrzesień

21

4

25

23

1

24

13

0

13

12

5

17

69

79

1764 – marzec

19

4

23

20

0

20

14

0

14

11

5

16

64

73

1764 – wrzesień

18

4

22

21

0

21

12

0

12

11

5

16

62

71

1765 – marzec

17

4

21

21

0

21

12

0

12

11

5

16

61

70

1766 – marzec

14

3

17

24

0

24

6

0

6

10

5

15

54

62

1766 – wrzesień

14

3

17

18

0

18

5

0

5

10

5

15

47

55

1767 – marzec

14

2

16

19

0

19

5

0

5

10

5

15

48

55

1767 – wrzesień

15

3

18

19

0

19

6

0

6

10

5

15

50

58

1768 – marzec

17

1

18

19

0

19

6

0

6

11

3

14

53

57

Źródło: APP, AmP, sygn. 409.

Tabela nr 1 ilustruje zakres zdominowania poszczególnych gałęzi drobnego
handlu w Przemyślu w latach 1759-1768 przez kobiety. Jak wynika z danych zaczerpniętych ze źródeł podatkowych w tym okresie handel warzywami należał
w Przemyślu wyłącznie do kobiet. Przekupki znane jako mączarki wyspecjalizowane w sprzedaży mąki, krochmalu i innych produktów zbożowych również zmajoryzowały tę sferę handlu. W latach 1760-1768 w Przemyślu opodatkowywano zazwyczaj około dwudziestu kobiet trudniących się sprzedażą produktów z tego asortymentu. U drobnych handlarek można było zaopatrzyć się też we wszelkie tłuszcze i nabiał16. W sprzedaży tłuszczów roślinnych także dominowały kobiety, w la16

Ibidem, s. 75.
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tach 1759-68 znacząco przewyższały one odsetek olejarzy. Przewaga kobiet nad
mężczyznami w drobnym handlu przemyskim widoczna jest również po zsumowaniu wszystkich osób obu płci szukających środków do życia w sprzedaży produktów spożywczych. Stanowiły one w każdym spisie podatkowym od 80 do 90%
wszystkich drobnych handlarzy. Jak wskazują dane zawarte w tabeli nr 1 pora roku
nie miała wpływu na liczbę różnego rodzaju stałych przekupek handlujących
w mieście. Można przypuszczać, że także w innych latach odsetek kobiet trudniących się drobną sprzedażą był podobny.
Znaczne miejsce w diecie mieszkańców Przemyśla zajmowały ryby, pochodzące głównie z okolicznych stawów hodowlanych lub z połowu w Sanie. Rozprowadzaniem tego towaru wśród ludności zajmowały się rybiarki. Zajęcie to wykonywały kobiety ubogie, starające się tym sposobem powiększyć szczupłe dochody rodziny. Ryby sprzedawały także samotne wdowy, dla których zajęcie to było nierzadko jedynym źródłem utrzymania. Pojawiały się one ze swoim towarem w czasie każdego targu i wszystkich jarmarków17. Kobiet wyspecjalizowanych w tym rodzaju handlu w Przemyślu zawsze było dużo. W początkach lat 40. XVIII w.
oprócz dwóch rybiarek sprzedających swój towar ze specjalnych kadzi, na rynek
przybywały kobiety ze wszystkich przedmieść, a nawet okolicznych wsi z rybami
złowionymi w Sanie18. W aktach miejskich zachowały się informacje o bardzo
przedsiębiorczych żonach zamożnych rzemieślników zasiadających we władzach
miejskich, które handlowały rybami na znaczną skalę19. Poza tym przekupki oferowały klientom drób, kwiaty, siano oraz wszelkie inne rodzaje paszy dla zwierząt20.
U nich można było także zakupić drobne wyroby rzemieślnicze, wszelaką tandetę
oraz starzyznę.
Nieodłącznym elementem wszystkich targów i jarmarków były flaczarki, znane też jako flakownice. Kobiety te rozstawiały się między kramami z przenośnymi
kuchenkami, na których przyrządzały tanie, gorące posiłki, które oferowały zmęczonych lub zziębniętym przechodniom. Ich specjalnością były właśnie flaki, od
których brała się ich nazwa21. Ubogie białogłowy zarabiały na życie także dostarczaniem klientom do doków czystej wody. Źródła określają je mianem wodziarek22. Przekupki były jednym z najbardziej zauważalnych i słyszalnych żywiołów
w mieście. Głośnym krzykiem zachęcały klientów do zakupów właśnie u nich.
17

J. Motylewicz, Społeczeństwo Przemyśla w XVI i XVII wieku, Rzeszów 2005, s. 256-258.
APP, AmP, sygn. 598, s. 33.
19
W 1720 r. handlem rybami słodkowodnymi na szeroką skalę zajmowała się Zofia Rogowska
teściowa Grzegorza Pruskiego cechmistrza cechu płócienniczego. Ibidem, sygn. 1084, s. 115-116.
Natomiast w 1735 r. na rynku przemyskim konkurowały z sobą Marianna, żona zasłużonego w mieście ławnika i regenta pospólstwa Hrehorego Nehrebeckiego i żona Wawrzyńca Jasińskiego cechmistrza bednarskiego. Ibidem, sygn. 1082, s. 73-74.
20
A. Karpiński, op. cit., s. 72.
21
APP, AmP, sygn. 598, s. 34.
22
Źródła podatkowe wymieniają w latach 1759-1768 od czterech do siedmiu kobiet zarabiających w ten sposób na życie. Zajęcie to dawało także podstawy utrzymania jednemu lub dwóm mężczyznom. Ibidem, sygn. 409, s. 56, 63, 90, 111, 140 i następne.
18
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Nie stroniły przy tym od ganienia jakości towarów oferowanych przez swoje konkurentki. Nic dziwnego, że wielokrotnie stawały się one przyczyną oraz uczestniczkami kłótni i bójek, do których szczególnie często dochodziło w dni targowe. Niewątpliwie krewkości i animuszu dodawał im alkohol spożywany w czasie pracy23.
Dodatkowy problem władzom miasta sprawiały liczne przekupki zamieszkujące jurydyki, szczególnie te należące do osób duchownych. Właściciele tych terenów dawali ochronę licznym drobnym handlarzom. Ludzie ci całymi dniami wykonywali swoją pracę, czerpiąc zyski ze sprzedaży. Nie ponosili przy tym żadnych
obciążeń podatkowych na rzecz miasta i państwa jakim podlegali inni przekupnie.
Zrozumiałe jest także, że nie stosowali się do żadnych ograniczeń i rozporządzeń
wydawanych przez magistrat. Z tego powodu byli sprawcami niekończących się
kłopotów władz miasta. Zakłócali porządek i w dużej mierze odpowiadali za
sztuczne zawyżanie cen żywności na rynku przemyskim24.
Działalność przekupek wzbudzała niezadowolenie mieszczan a zwłaszcza
oszczędnych gospodyń, dążyły one bowiem do zmonopolizowania handlu żywnością. Dlatego starały się wykupywać wszystkie towary spożywcze z rąk przybyłych na targi okolicznych chłopów. W ten sposób eliminując konkurencję mogły
w dość znacznym stopniu spekulować cenami żywności. Proceder ten spotykał się
z ciągłym sprzeciwem władz miejskich, które wielokrotnie przypominały o wprowadzonych przez siebie ograniczeniach i zakazach. Były one jednak nieskuteczne
i ciągle, mimo grożących kar łamane.
Nabrzmiały problem drożyzny wywołanej działalnością przekupniów władze
miejskie próbowały ostatecznie rozwiązać w 1711 r. Wspólną uchwałą całego
magistratu wyrażającą też opinię pospólstwa zabroniono przekupkom kupowania
w dni targowe towarów zaliczanych do kategorii żywności, w tym także zboża, aż
do godziny dziewiątej. Miało to ułatwić mieszczanom zrobienie odpowiednich zakupów. Przekupnie nie poprzestawali w tym czasie na wykupywaniu towarów
spożywczych od osób przybyłych na targi. W poszukiwaniu tańszych płodów rolnych, a zwłaszcza drobiu udawali się poza granice miasta, na przedmieścia i szlaki
drożne prowadzące do Przemyśla. Praktyki takie zostały ostro zabronione. Przekupki łamiące zakazy wydane przez władze miejskie miały być zatrzymywane
i osadzane na Ratuszu. W tym celu wyznaczono specjalną straż złożoną z młodych
rzemieślników pod wodzą instygatora miejskiego. Natomiast towar przez nie zakupiony miał ulegać konfiskacie25. Problem przekupek odżył z wielką mocą
w 1754 r. Na prośbę zirytowanych mieszczan władze miejskie ponowiły zakaz zabraniający przekupkom kupowania towarów przed godziną dziewiątą. Jego prze23

A. Karpiński, Przekupki, kramarki, straganiarki. Zakres feminizacji drobnego handlu w miastach polskich w drugiej połowie XVI i w XVII wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”,
R. XXXVIII, 1990, nr 1-2, s. 89.
24
APP, AmP, sygn. 555, s. 9-10.
25
Ibidem, sygn. 277, s. 110-111.
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strzeganie miało umożliwić mieszkańcom miasta spokojne zakupy. Przekupki
stały się w tym czasie prawdziwą plagą rynku przemyskiego, doszły bowiem do
takiego wyrachowania, że wyrywały towar mieszczanom z rąk26.
Zachowane archiwalia nie pozwalają na dokładną odpowiedź na pytanie, ile
przekupek mogło jednocześnie handlować w Przemyślu. Poza kobietami stale wystawiającymi swój towar na straganach, w mieście zjawiały się także te z okolicznych wsi. Zupełnie nieuchwytne są rozmiary handlu detalicznego prowadzonego
na obszarze jurydyk. Trudno też powiedzieć jak znaczne rozmiary przyjmował
handel domokrążny. Swoje miejsce wśród handlarek zajmowały też żony rzemieślników sprzedające w jatkach i na ladach towary przez nich wyprodukowane.
Pamiętać także należy o drobnym handlu prowadzonym jednocześnie przez licznych miejscowych Żydów. Przekupki należały do uboższych warstw ludności
miasta. Majątek jakim dysponowały zwykle stawiał je w jednym szeregu z niektórymi przedstawicielkami służby domowej i żonami uboższych rzemieślników.
Widoczne jednak było wśród nich znaczne rozwarstwienie majątkowe, które
szczególnie wyraźnie oddają źródła podatkowe27.
Źródła dostarczają też informacji na temat dość znacznego udziału kobiet
w handlu prowadzonym na większą skalę. Zazwyczaj prowadziły one kramy lub
sklepy na równi z mężczyznami. W latach 60. XVIII w. dobrze radziły sobie Jerza
Ganczarka, Zofia Zawieruszonka i Kaczanowska Kramarka. Niestety źródła nie
pozwalają stwierdzić jakie towary sprzedawały28. Kontakt mieszczek z handlem
nie ograniczał się jedynie do działalności na rynku lokalnym. Wiele z nich decydowało się na wyjazdy na odległe jarmarki i duże targi. Starały się tym samym
w pełni wyzyskać możliwości zarobku jakie one stwarzały29. Zofia Rogowska
wspólnie z wynajętym furmanem jeździła ze szklanymi naczyniami do Sambora
dla utargowania jakiego grosza30.
Kobiety odgrywały też pewną rolę w arendzie dóbr miejskich. Kontrakt na
użytkowanie dolnych pomieszczeń Ratusza przemyskiego oraz na wszystkie przypisane do nich monopole handlowe w drugim dziesięcioleciu XVIII w. uzyskało
małżeństwo Krzysztof i Zofia Rogowscy. Nie jest jasne co się działo po zawarciu
kontraktu z Krzysztofem, bowiem interesem zajmowała się żona. Zofia korzystając z uzyskanych przywilejów prowadziła zyskowny handel przedmiotami ze
szkła, samodzielnie uiszczała wynikające z umowy należności. Także ona musiała
osobiście bronić się przed sądem przed nieuczciwością władz miejskich łamiących
postanowienia kontraktu31. W 1736 r. trzyletni kontrakt arendowany na przyrynkową kamienicę Kaweckich uzyskała wdowa po rajcy Michale Żołędziowskim.
Zezwolono jej na korzystanie z wszystkich pomieszczeń tego budynku, w tym
26

Ibidem, sygn. 194, s. 6.
A. Karpiński, Przekupki..., s. 89-90.
28
APP, AmP, sygn. 409, s. 63, 75, 90, 104, 141, 153 i następne.
29
Ł. Charewiczowa, Kobieta w dawnej Polsce. Do okresu rozbiorów, Poznań 2002, s. 62-63.
30
APP, AmP, sygn. 1045, s. 19.
31
Ibidem, sygn. 1045, s. 17-19.
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sklepu, piwnic i podsieni, z użytkowania których miała zachować wszystkie dochody, do tej pory wpływające do kasy miejskiej32.
Niezaprzeczalnie istotne miejsce kobiety zajmowały też w obrocie nieruchomościami. Wszystkie kontrakty kupna i sprzedaży gruntu zawierano w mieście między
obydwoma małżonkami33. Również nadania dóbr miejskich na rzecz mieszczan
obejmowały zarówno męża, jak i jego żonę34. Żona była współwłaścicielem zakupionych lub uzyskanych od miasta działek. Ona także dziedziczyła do nich prawo
w wypadku śmierci współmałżonka. Nie wolno jej było jednak samowolnie bez
jego zgody sprzedać lub zastawić żadnych nieruchomości, chyba że wniosła je do
małżeństwa w posagu jako jej własne, dziedziczne. Prawo do swobodnego dysponowania własnością kobieta uzyskiwała dopiero po śmierci męża, chyba że ten przed
śmiercią ustanowił jej i osieroconemu potomstwu opiekunów. W takim wypadku
wszystkie decyzje w sprawie rodzinnych nieruchomości wdowa powinna z nimi
konsultować i dopiero po uzyskaniu ich aprobaty podejmować wiążące decyzje.
Owdowiałe mieszczki starały się omijać uciążliwą kuratelę wyznaczoną przez męża. Tak na przykład zrobiła wdowa po ławniku przemyskim Łukaszu Kaczmarkiewiczu, która sprzedała dom bez stosownego poinformowania opiekuna, co spotkało
się z jego ostrym sprzeciwem35. Osamotnione kobiety posiadające potomstwo i sprzedając posiadane przez siebie grunty, w spisywanych kontraktach zobowiązywały je
do rezygnacji z praw dziedzicznych jakie im się należały. Miało to chronić kontrahentów przed przykrymi i uciążliwymi procesami wszczynanymi po latach przez
niezadowolonych z decyzji matki spadkobierców. Tak w 1740 r. postąpiła wdowa
Ewdokia Prokopowa sprzedając swój własny grunt za sumę 100 zł. Swoją usamodzielnioną już i należycie uposażoną córkę zobowiązała do podpisania rezygnacji
z praw dziedzicznych do pól, które były przedmiotem transakcji. Podobne oświadczenie w imieniu drugiej nieletniej jeszcze córki złożyła sama kontrahentka36.
32

Ibidem, sygn. 1113, s. 81.
W momencie kiedy kontrakty zawierały małżeństwa, w dokumencie konsekwentnie wymieniano oboje małżonków. Tak było na przykład w 1761 roku gdy Jacenty i Marianna Porębscy sprzedali grunt Janowi i Ewie Sabarajom. Ibidem, sygn. 648, s. 8-10. W tym także roku Michał i Ewa Sagowscy sprzedali grunt Szymonowi i Mariannie Ławeckim. Ibidem, sygn. 282, s. 163-164. Podobnie
kontrakt z 1769 roku spisany między Mikołajem i Barbarą Matłowskimi a Tomaszem i Rozalią Litwinowskimi wymieniał zarówno mężów jak i ich żony. Ibidem, s. 247-248.
34
W 1756 roku władze miejskie obdarowały pisarza radzieckiego i jego żonę gruntem w nagrodę
za jego pracę. Ibidem, sygn. 647, s. 71-72. W 1760 roku Adam Kleyn wraz z żoną za zasługi na rzecz
miasta otrzymał grunt ze stojącym na nim budynkiem. Ibidem, sygn. 648, s. 13-14. Rok później także
Maciej i Teresa Funk od władz miasta dostali działkę. Ibidem, s. 2-3. Dnia 6 stycznia 1765 roku zgodnie z decyzją podjętą w 1764 roku miasto obdarowało zrujnowaną kamienicą małżeństwo Kucabskich.
Ibidem, s. 62-64. Tego typu nadań było o wiele więcej. Wszystkie darowizny rozciągano także na potomstwo obdarowanych. Nigdy natomiast nie nadawano dóbr miejskich wyłącznie mężczyźnie jeżeli
był on żonaty. Nadania te miały na celu zarówno poprawę położenia ekonomicznego poszczególnych
rodzin mieszczańskich jak i zwiększenie dochodów miasta. Z zagospodarowanych gruntów i użytkowanych budynków obdarowani odprowadzali do kasy miejskiej należności określone w kontrakcie. Na
nich także spadał obowiązek kosztownych remontów przekazanych im nieruchomości.
35
Ibidem, sygn. 1059, s. 95.
36
Ibidem, sygn. 280, s. 111-112.
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W XVIII w. rolnictwo zajmowało ważne miejsce w życiu mieszkańców miast.
Ich zubożenie, spadek znaczenia handlu i rzemiosła jako podstawowych źródeł
utrzymania mieszkańców wymusił na nich większe zainteresowanie ziemią
uprawną. Szczególne znaczenie uprawa roli i hodowla zwierząt miała w życiu rodzin zamieszkujących przedmieścia. Źródła pokazują wiele przypadków, kiedy
gospodarstwa takie były prowadzone wyłącznie przez kobiety. Prawie zawsze
były to wdowy, do tego bardzo ubogie. Zdarzały się także takie wypadki, kiedy
kilka samotnych spokrewnionych z sobą kobiet wspólnie zamieszkiwało i prowadziło rodzinne gospodarstwo37. Najczęściej ich jedynym majątkiem był właśnie
kawałek gruntu38. W wyjątkowych sytuacjach do kobiet należały o wiele większe
gospodarstwa. Dotyczyło to zwłaszcza wdów po przedstawicielach elit miejskich,
które po śmierci mężów gospodarowały w rodzinnych folwarkach39. Kobiety wykazywały dużą determinację w obronie swoich gospodarstw przed zakusami nieuczciwych sąsiadów, a nawet władz miejskich, które próbowały pozbawić je ich
własności40. Przed poważnym wyzwaniem, samotne owdowiałe żony i matki stawały w obliczu zagrożeń wojennych, czasami tylko ponowne małżeństwo pozwalało im utrzymać rodzinne grunty. Przykładowo Zofia Jodłowska była bardzo
wdzięczna swojemu drugiemu mężowi za wszelkie starania jakie dołożył, by pomóc jej w zachowaniu gospodarstwa. On, to z tego gruntu wszelkie ciężary i podatki Rzeczypospolitej podczas różnych inkursji ponosił i wypłacał41.
Wiele kobiet w Przemyślu, podobnie jak to miało miejsce w innych miastach
Rzeczpospolitej tego okresu, starało się zapewnić sobie środki do życia udając się
na służbę do bogatych rodzin mieszczańskich i szlacheckich, a nawet żydowskich.
Zachęcone perspektywą lepszej egzystencji oraz możliwością zdobycia nie tylko
37
W 1744 roku wspólnie zamieszkiwały i gospodarzyły na Błoniu dwie siostry: wdowa Feska
i panna Katarzyna Putkiewiczówny. Ibidem, sygn. 1164, s. 7.
38
Jedna z takich kobiet w testamencie spisanym 30 czerwca 1725 roku wyznała, że: ruchomych
rzeczy żadnych nie mam tylko grunt jeden nazwany Buchalakowski. Pole to zgodnie z jej ostatnią
wolą miało zostać rozdzielone między jej trzy córki. Ibidem, sygn. 725, s. 46. Tylko w nielicznych
przypadkach przedmieszczanki dysponowały bardziej okazałym majątkiem obejmującym też skromny domek i jakieś oszczędności lub sumy wypożyczone na procent, które spodziewały się odzyskać
z dobrym zyskiem. Irena Szybska w rozporządzeniu swojej ostatniej woli spisanym 20 lutego 1745
roku pozostawiła synowi grunt z sadem i stojącym na nim domem oraz 4 talary wypożyczone na procent. Ibidem, sygn. 77, s. 5-7.
39
Folwark po śmierci męża przejęła m. in. Teresa żona rajcy Macieja Funka. Ibidem, sygn. 1165,
s. 47-48. Natomiast od gospodarowania na rodzinnym folwarku zięć odsuną wdowę po rajcy Janie
Kwaśniaku. Ibidem, sygn. 1052, s. 59.
40
Zaciekły bój przed sądem o utrzymanie prawa własności do gruntów leżących na Przekopanej
musiała toczyć pod koniec lat trzydziestych XVIII wieku Katarzyna wdowa po Janie Lewczyńskim.
Małżonkowie nabyli je przed laty i przez cały czas wypłacali wszelkie należne świadczenia. W 1738
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środków finansowych, ale też męża; pracy poszukiwały zarówno kobiety z okolicznych wsi jak i nieraz z dość odległych miasteczek. Także córki ubogich miejscowych rodzin dostrzegały w służbie szansę na lepsze jutro. Jak wynika ze źródeł
liczba kobiet zatrudnionych w rodzinie mieszczańskiej w charakterze różnego rodzaju pomocy domowych i służących przewyższała znacznie sumę mężczyzn pełniących w nich wszystkie funkcje usługowe. Wśród określeń kobiet służących
w Przemyślu odnaleźć można wiele kategorii, za którymi kryły się zarówno ich
umiejętności, wiek, jak i charakter pracy do jakiej je przeznaczono. Występowały
tam zatem: kucharki, służące, dziewczyny, niewiasty, piastunki, mamki, szynkarki, a nawet praczki. Kierując się spisem sporządzonym dla celów podatkowych
w 1717 r. można przyjąć, że najczęściej w Przemyślu zatrudniano kobiety w charakterze kucharek. Źródło wymienia aż 41 takich niewiast. Liczną grupę stanowiły
także szynkarki. Nieco mniej zatrudniano tzw. „dziewczyn”. Jak się wydaje były
to młode służące wykorzystywane do wszelkiego rodzaju prostych czynności domowych. Obok nich przyjmowano do pracy starsze dorosłe i bardziej doświadczone „niewiasty”. Częste zgony młodych matek wymuszały na wdowcach potrzebę zatrudniania mamek i nianiek, zajmujących się wykarmieniem i wychowywaniem małych dzieci42. Kobiety pracujące w domach mieszczan mimo formalnie
określonego charakteru służby na jaką je przyjmowano, często wykorzystywane
były do wszystkich posług i czynności, jakie w danej chwili były do wykonania
w gospodarstwie domowym. Wynikało to między innymi ze znacznego zubożenia
miasta. Tylko nieliczne rodziny stać było na przyjęcie do pracy kilku kobiet
w różnym charakterze. Zazwyczaj ograniczano się do jednej lub dwóch służących.
W 1717 r. dwie kobiety zatrudniał m.in. Paweł Paszkowski, natomiast w tym samym czasie Wojciech Ziemliński miał aż trzy służące: szynkarkę, kucharkę i piastunkę. Jedna kobieta pracowała wówczas m.in. u Antoniego Świątkiewicza, pana
Fuiarskiego i pani Szpotowej43.
Kobiety zatrudniane w charakterze służących często zmieniały pracodawców.
Zwykle przyjmowano je jedynie na okres próbny, po którym zastępowano je nowymi. Takie postępowanie chlebodawców było zrozumiałe. Duża liczba osób
szukających pracy pozwalała na „przebieranie” i umożliwiała znalezienie pracownic w pełni spełniających oczekiwania. O zatrudnieniu najczęściej decydowały
kwalifikacje, pracowitość, a zapewne też opinia od poprzedniego pracodawcy. Jak
można się domyślać w pewnych sytuacjach swoje znaczenie miała też uroda
i wiek kandydatek. Najważniejszą zaletą tego typu pracy był stały dach nad głową,
ciepło i pełne utrzymanie. Obejmowało ono zarówno wyżywienie jak i odzież.
Natomiast wynagrodzenie w gotówce było niewielkie, a do tego wypłacano je nieregularnie44. Na temat stanu posiadania kobiet zatrudnianych w Przemyślu w roli
służby domowej, źródła przechowały niewiele informacji. Pracująca w rodzinie
42
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Ibidem, s. 9-14.
44
A. Karpiński, Pauperes. O mieszkańcach Warszawy XVI i XVII wieku, Warszawa 1983, s. 175-178.
43

MICHAŁ FIGURA
40
__________________________________________________________________________________________

Kleynów Hanka miała bliżej nieokreślone chusty, chustki, wstążki, koszulę, nieco
pościeli, siekierę i pewną sumę oszczędności w gotówce45. Natomiast Nastka Zacharkiewiczowa służąca w Przemyślu przez około 12 lat z bardziej wartościowych
rzeczy posiadała jedynie pięć sznurków drobnych korali, spódnicę i jubkę46.
Służba domowa niejednokrotnie padała ofiarą nieuczciwości i brutalności
swych pracodawców. Na niej, a zwłaszcza na kobietach wyładowywano swoją
złość, bito je, poniżano i znęcano się nad nimi psychicznie. Służące niesłusznie
oskarżane o wykroczenia jakich się nie dopuściły, wypędzano bezlitośnie, nie
troszcząc się zupełnie o dalsze ich losy. Marianna Niemirowska i jej córka przyjętą do siebie w charakterze szynkarki kobietę, zmuszały do fałszowania trunków
poprzez rozcieńczanie ich wodą. Na jej szkodę także same podbierały alkohol
z piwnicy, z którego następnie kazały jej się rozliczyć. Służąca prosząca o litość,
została przez nie brutalnie pobita i wypędzona47. Zatrudniona przez pięć lat u nieuczciwego chlebodawcy sierota Marianna nie dość, że nie otrzymywała ustalonego wynagrodzenia to jeszcze, w czasie pobytu w jego domu straciła szereg swoich
własnych rzeczy. Po zakończeniu służby również nie mogła doprosić się uregulowania zaległych należności i zwrotu zastawionego mienia. Dlatego o pomoc
zwróciła się do sądu miejskiego48.
Źle opłacane i oszukiwane służące w swej bezsilności uciekały się do okradania gospodarzy. W ten sposób przynajmniej w części, zgodnie ze swymi wyobrażeniami o sprawiedliwości, starały się wyrównać rachunki z nieuczciwymi chlebodawcami. Jednak, gdy kradzież wyszła na jaw, a winowajczyni została ujęta,
czekała ją bezlitosna kara, wielokrotnie niewspółmierna do winy. W sytuacji, gdy
pracodawca przekazał sprawę do sądu najczęściej kończyła się ona wyrokiem skazującym na chłostę i wypędzenie z miasta49. Zazwyczaj jednak pracodawcy podejrzewający swe służące o kradzież lub udział w rabunku, sami wymierzali im
sprawiedliwość, nie uciekając się do pomocy sądów. Służąca Wyszatyckich podejrzana o kradzież pieniędzy, mimo że była niewinna i przez długi czas służyła
im wiernie i bez zarzutu, była wymyślnie karana i bita, a w konsekwencji utraciła
swą posadę50.
Kobiety zatrudniane w domach bogatszych mieszczan padały także ofiarą
przemocy seksualnej ze strony swych panów lub męskich przedstawicieli służby.
Najgłośniejsza sprawa tego typu dotyczyła w omawianym okresie w Przemyślu
związku rajcy Antoniego Kocynkiewicza ze służącą u niego szynkarką Nastką.
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Antoni uwiódł naiwną kobietę obietnicą małżeństwa. Mogła ona łatwo uwierzyć
w jego gorące zapewnienia, bowiem Kocynkiewicz był samotnym wdowcem.
Szynkarka w czasie śledztwa tak przedstawiła jego zaloty: Najpierwej począł się
koło mnie łasić i mówił mi te słowa, już ja niebogo ożenię się z tobą, bo widzę, że
jesteś mi przychylna do wszystkiego. Już iem mu była zdolna do wszystkiego i już
iem z nim ligała tak jako mąż [z] żoną. Od tego czasu ich związek rozwijał się
przez ponad rok, aż do momentu, gdy oboje trafili przed sąd. Kocynkiewicz nie
zamierzał zrealizować obietnic czynionych służącej, głównie z powodu jej plebejskiego pochodzenia. Poza tym uważał, że ma prawo do takiego postępowania
w stosunku do niej. W takim przekonaniu utwierdziła go zupełna bezkarność za
związki z kobietami zatrudnianymi przez niego jeszcze za życia żony51. Tym razem jednak rajca trafił przed oblicze połączonych sądów wójtowsko-ławniczego
i burmistrzowsko-radzieckiego, które pozbawiły go wszelkich funkcji urzędowych
oraz godności i zaszczytów jakimi się cieszył w mieście. Dodatkowo za łamanie
przykazań bożych jako mieszczanin wyznający religię chrześcijańską w obrządku
greckim, miał przez pięć następujących po sobie piątków leżeć krzyżem przez godzinę przed wielkim ołtarzem w cerkwi katedralnej. Nastkę postanowiono ukarać
wymierzeniem trzystu rózg i wypędzeniem z miasta52. Wydanie tego wyroku nie
zakończyło znajomości tej pary. Kocynkiewicz potajemnie uwolnił z więzienia
kochankę i wyprowadził ją ukradkiem z miasta, ratując ją tym samym przed niechybną chłostą na oczach zgromadzonych gapiów. Sam nie wypełnił nałożonych
na niego kar, w wyniku czego obłożony został rzadko spotykanym wymiarem kary w sądownictwie przemyskim – półrocznym więzieniem53.
Praca w charakterze służącej nie gwarantowała samotnej kobiecie żadnego zabezpieczenia na starość, a nawet na czas przedłużającej się choroby. Jedynie te
najbardziej lubiane przez pracodawców, służące w danej rodzinie przez długi czas
mogły liczyć na pełną opiekę i godną starość. Nierzadkie były przypadki, kiedy
stare, zniedołężniałe kobiety wyrzucano na bruk. Najczęściej zasilały one środowisko bezdomnych miejscowych żebraków lub pensjonariuszy szpitali54. W wyjątkowo korzystnych dla służących sytuacjach, dobrej współpracy między nimi
a pracodawcami, mogły one liczyć na ich pomoc w każdej sytuacji. Gdy Regina
Kołaczyńska szynkarka pana Teszniarskiego postanowiła wyjść za mąż za służącego u oo. Jezuitów Wawrzyńca, chlebodawca umożliwił młodej parze zawarcie
ślubu i zorganizowanie pod jego dachem wesela55.
Ostro władze kościelne zabraniały zatrudniania w charakterze służby domowej
chrześcijan u Żydów. Zakazy te obejmowały przede wszystkim wszystkie rodzaje
żeńskiej służby domowej, tj. kucharki, mamki i piastunki. Nawet w wypadku
podjęcia pracy u Żydów nie wolno im było mieszkać z chlebodawcą pod jednym
51

Ibidem, sygn. 281, s. 128.
Ibidem, sygn. 192, s. 53.
53
Ibidem, s. 55.
54
Ibidem, sygn. 277, s. 81-82.
55
Ibidem, sygn. 280, s. 15.
52

MICHAŁ FIGURA
42
__________________________________________________________________________________________

dachem56. Mimo dezaprobaty ze strony społeczeństwa i władz kościelnych, chrześcijanie podejmowali się wszelkich prac u rodzin żydowskich, często skuszeni
możliwością stosunkowo wysokiego zarobku. Ze szczególnym potępieniem spotykały się wszelkie przypadki związków seksualnych między ludnością chrześcijańską i żydowską. Zakaz podejmowania pracy w domach żydowskich wymagającej całodobowego w nich przebywania, miał właśnie na celu zapobieganie takim
sytuacjom57.
W Przemyślu, podobnie jak w innych miastach epoki nowożytnej część kobiet
utrzymywało się z nierządu. Stosunek społeczeństwa do prostytucji nie był jednolity, z jednej strony akceptowano ją jako mniejsze zło, chronić miała bowiem niewinne kobiety przed gwałtami, z drugiej strony ostro ją potępiano.
Kobiety lekkich obyczajów zawsze były grupą trudną do szacunkowego sprecyzowania. Żadne źródło przemyskie nie wymienia wprost ich liczby, zatem niemożliwe jest określenie rozmiaru tego procederu. Lakoniczne wzmianki pozwalają
jednak sądzić, że był on znaczny. Prostytutki rekrutowały się z różnych środowisk
społecznych. Najczęściej w świadomym podjęciu decyzji o wykonywaniu tej profesji decydowała bieda. Wielokrotnie jednak młode dziewczyny poszukujące lepszego życia w mieście padały ofiarą stręczycielek, które zmuszały je do prostytucji. Nierząd miał dwojaki charakter; świadczono go półoficjalnie za wiedzą i cichym przyzwoleniem władz lub nielegalnie, pokątnie w głębokiej tajemnicy58.
Głównymi siedliskami prostytucji w Przemyślu były wszystkie domy szynkowe
i zajazdy oraz nielegalne zamtuzy. Szynki z ich atmosferą wesołości i rozochocenia alkoholowego były szczególnie atrakcyjnym miejscem do poszukiwania
klienteli. Prostytucja była również dodatkowym źródłem dochodu dla słabo opłacanych szynkarek. Swobodne zachowania w szynku były naturalne nawet dla
ubogich mężatek, szczególnie tych znacznie podpitych59. Znaczna grupa prostytutek świadczyła swe usługi indywidualnie w wynajmowanych piwnicach, na poddaszach, strychach, w ustronnych zaułkach, a nawet w ogrodach, zaroślach nad
rzeką i wielu innych przypadkowych miejscach. Na specjalne życzenie klienta
chodziły one również do jego domu lub wynajętej stancji60.
Prawdopodobnie dom publiczny w Przemyślu prowadził aptekarz Paweł Jerłamowski. Podejrzewano go o konserwowanie w domu swoim białych głów w poczciwości podejrzanych. Szczególnie dużo wątpliwości wzbudzała reputacja Apolonii, oficjalnie mieszkającej i zatrudnionej u niego jako mamka. Instygator miejski zarzucał jej niepoczciwość61. Również małżeństwo Paweł i Katarzyna Paleccy
znani byli z tego, że udzielali schronienia kobietom o podejrzanej reputacji. Paweł
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przyjmował pod swój dach także samotne ciężarne kobiety bliskie rozwiązania.
Prawdopodobne jest, że większość ich dzieci było owocem nierządu. Paleccy
ułatwiali im poród oraz pozbycie się niechcianego potomstwa. Dzieci nieżywe
podrzucają jako wiadomo całemu miastu jest. W wypadku żywego urodzenia,
szukali na polecenie matki, jeśli było ją na to stać, osób gotowych przyjąć noworodka na wychowanie62. Jakieś bliżej nieokreślone siedlisko prostytucji mieściło
się także w latach 40. XVIII stulecia poza posiadłościami karmelickimi. Miejsca
przebywania upadłych kobiet były powszechnie znane w mieście i każdy mężczyzna spragniony tego typu atrakcji mógł je z łatwością odnaleźć63. Magistrat obawiał się, by nikt nie posądził go o oficjalne sprzyjanie prostytucji, dlatego też
w wypadku wynajmowania budynków miejskich prywatnym osobom obwarowywał kontrakty z nimi zawierane zastrzeżeniem, że ma być w nich zachowywana
cichość i przyzwoitość64.
„Mistrzowie sprawiedliwości” w wielu miastach Rzeczpospolitej korzystali
z prawa do utrzymywania legalnego domu rozpusty, stanowiącego ich dodatkowe
źródło dochodu. Ich działalnością najczęściej kierowały żony katów, natomiast oni
sami dbali o stały napływ personelu, oferując pracę wypędzanym przez siebie
z miasta prostytutkom i przestępczyniom, nierzadko odwołując się przy tym do
gróźb i przemocy65. W źródłach przemyskich nie ma natomiast żadnej wzmianki
pozwalających sądzić, by miejscowy kat go prowadził. Z usług prostytutek korzystali zarówno czeladnicy, ubodzy rzemieślnicy jak i przedstawiciele elit władzy.
Ci ostatni kryli się tylko nieco bardziej od innych ze swoimi upodobaniami. Niektórzy z nich wykorzystywali okazje jakie dawały wyjazdy w sprawach urzędowych lub własnych interesach dla zaspokojenia swych żądz u prostytutek
w innych miastach66.
Prostytuujące się kobiety były szczególnie narażone na zajście w niechcianą
ciążę, dlatego też powszechnie podejrzewano je o spędzanie płodu i dzieciobójstwo. Stąd też pod szczególnym nadzorem władz były wszystkie samotne, ciężarne kobiety. Osoby podejrzane o niemoralne prowadzenie się były ustawicznie tropione przez instygatora sądowego, który miał na polecenie władz miejskich przedstawiać sądowi wszystkie, nawet tylko zasłyszane informacje na ten temat. W przypadku udowodnienia zarzutów niemoralnego prowadzenia się, kobiecie groziła
chłosta i wypędzenie z miasta. W 1756 r. oskarżona o rozwiązłe życie i obrazę boską Nastka pochodząca spod Dynowa, a mieszkająca już od siedmiu lat w Przemyślu ukarana została stu plagami i wyświeceniem z miasta. Kobieta ta była matką
dziecka z przypadkowego związku z chłopem, który prawdopodobnie na wieść
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o ciąży uciekł na Węgry. W momencie postawienia jej przed sądem spodziewała
się już drugiego dziecka, tym razem ze związku z pokojowcem, który jak zeznała
chodził do mnie do Dominikańskiej kamienicy67. Nierzadko o ukrywanie ciąży
oskarżano szynkarki. W 1746 r. przed sądem swoją niewinność musiała udowodnić
wykonująca tę profesję Franciszka Solarska. W takiej sytuacji władze miejskie odwoływały się do fachowej wiedzy kobiet znających się na białogłowach w ciąży,
które dokonywały badania obwinionych. Prawdopodobnie zadania te powierzano
akuszerkom cieszącym się największym autorytetem w mieście. W przypadku
Franciszki okazało się, że w czystości panieńskiej zostaje, a zatem uwolniono ją od
zarzutów68. Niechciane ciąże były wielokrotnie wynikiem jednorazowych przygód
z przypadkowymi mężczyznami, do których dochodziło pod wpływem alkoholu
lub pod przymusem. Samotne kobiety w ciąży były przedmiotem drwin otoczenia.
Dlatego też starały się ukrywać ten fakt, tak długo jak to tylko było możliwe. Jednocześnie za wszelką cenę starały się odsunąć od siebie podejrzenia obcych i rodziny. Spora ilość kobiet noszących niechciane ciąże, zapewne pod wpływem szykan i strachu przynajmniej przez pewien czas planowała porzucenie lub zabicie
noworodka. W przypadku niewiast o wyjątkowo złej sytuacji materialnej przypadkowa ciąża paradoksalnie mogła mieć swoje plusy. Jeżeli udało im się niepostrzeżenie pozbyć dziecka, lub były w stanie wykarmić dodatkowego noworodka, mogły liczyć na znalezienie dobrze płatnej pracy w charakterze mamki69.
Wielokrotnie dziewczyny spodziewające się narodzin nieślubnego dziecka
z obawy przed szykanami otoczenia porzucały rodzinne strony i udawały się do
dużych ośrodków miejskich, gdzie łatwiej było zachować anonimowość lub porzucić niechciane dziecko70. Na miejscu zostawały tylko te, które liczyły na pomoc
i wsparcie ojca dziecka, lub też takie, które próbowały usunąć niechcianą ciążę.
Prawie żadna uwiedziona dziewczyna nie doczekała się spodziewanej pomocy ze
strony ojca swojego dziecka. Tylko w wyjątkowych przypadkach gdy dziecko
było owocem związku mieszczanina z jego służącą, dziewczyna zostawała w jego
domu. Ojciec dziecka na wieść o jego poczęciu starał się szybko pozbyć kłopotu,
robił to w najprostszy dostępny sposób – wypędzał przyszłą matkę71.
Liczba urodzin nieślubnych dzieci w Przemyślu była znaczna. W pierwszych
dziesięcioleciach XVII w. sięgała ok. 4,7%. Był to poziom typowy dla wszystkich
67

Ibidem, sygn. 284, s. 3.
Ibidem, sygn. 281, s. 68.
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Regina Konczyńska zrozpaczona z powodu niechcianej ciąży planowała pójść na wieś i tam porzucić noworodka, a następnie poszukać pracy jako mamka. Ostatecznie jednak urodzone w tajemnicy
dziecko, zabiła a następnie wrzuciła je do Sanu. Ibidem, sygn. 280, s. 15-17. Najczęściej jednak matki
pozbywały się niechcianych zamordowanych lub martwo urodzonych noworodków ukrywając je pod
figurą na Podzamczu. Tam martwego noworodka postanowiła pozostawić w 1763 roku stara akuszerka. Niezdecydowanym rodzicom powiedziała te słowa jest tam figura i w niej takowe miejsce gdzie się
takowe chowaią więc i ja to dziecie tam pochowam. Ibidem, sygn. 783, s. 33-36.
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C. Kuklo, Rodzina w osiemnastowiecznej Warszawie, Białystok 1991, s. 127.
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M. Kamler, Dzieciobójstwo w miastach Korony w drugiej połowie XVI i pierwszej połowie
XVII w., „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. XXXVIII, (1986), z. 1, s. 175-176.
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większych miast Rzeczypospolitej tego okresu72. Jak przekonują badania C. Kukli
w odniesieniu do parafii świętokrzyskiej w Warszawie dotyczące XVIII w., w tym
stuleciu znacznie wzrosła liczba niechcianych ciąż. Za panowania Augusta II rodziło się tam ponad 10% nieślubnych dzieci. Natomiast w latach czterdziestych
urodzenia takie osiągnęły już poziom prawie 19%73. Wzrost liczby urodzeń dzieci
nieślubnych i przypadków dzieciobójstwa jest również niesporny w odniesieniu do
Przemyśla tamtych czasów. Szczególne nasilenie tego zjawiska nastąpiło tutaj
w początku lat 40. XVIII w.74
Obok oficjalnego stanowiska władz miejskich zgodnego z nauką Kościoła, nakazującą moralne życie, panowała nieoficjalnie swoboda obyczajowa. Dotyczyło
to zarówno mężczyzn jak i kobiet. Swobodne prowadzenie się jednych mieszczan
budziło pogardę i zgorszenie innych. Coraz częściej w ich postępowaniu do głosu
dochodziły uczucia i namiętności przeważające nad zdrowym rozsądkiem i nakazami moralnymi. Katarzyna Poznańska mimo, że miała męża pragnęła poślubić
innego mężczyznę, do którego zapałała prawdziwym uczuciem. Jej „wybrankiem”
był kucharz oo. Jezuitów. Jak sama twierdziła: ja się kocham w kucharzu Ojców
Jezuitów, bo mi do niego serce przystało i właśnie jest mi jak mężem. W takich
sytuacjach władze miejskie stojące na straży obyczajowości starały się wyperswadować grzeszne postępowanie odpowiednią ilością plag wymierzanych pod pręgierzem75.
Wyjątkową swobodę w doborze partnerów zyskiwały wdowy. One, jako w zasadzie jedyne kobiety w miastach staropolskich mogły samodzielnie dobierać dla
siebie nowych partnerów życiowych. Zazwyczaj celem poszukiwań był kandydat
na męża, ale nie zawsze. W odróżnieniu od gorzej sytuowanych wdów obarczonych małymi dziećmi, zainteresowanych szybkim zamążpójściu, majętne nie widziały potrzeby, by rezygnować z na nowo uzyskanej wolności76. Kobiety zyskujące swobodę po śmierci małżonka, czasami szukały mocnych wrażeń, wchodziły
tym samym w związki nie mające na celu małżeństwa. Mam na myśli te, które
świadomie nawiązywały romanse z żonatymi mężczyznami. Wdowa Katarzyna
Włodzickiewiczowa zawarła tego typu znajomość z Jacentym Porębskim, który
przesiadywał całymi dniami w jej domu, tam też nocował. Kochankowie wspólnie
jadali posiłki, pili alkohol i świetnie się bawili. Ze swym związkiem w ogóle nie
kryli się przed lokalną społecznością. Otwarcie chodzili wspólnie do szynków żydowskich. Podobnie jak w innych tego typu przypadkach, w końcu para została
pojmana i przykładnie ukarana77.
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Z. Budzyński, Ludność parafii przemyskiej obrządku łacińskiego w świetle rejestrów metrykalnych z lat 1592-1635. Struktura demograficzna, „Przemyskie Zapiski Historyczne”, R. VI-VII, 19881989, s. 111-112.
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C. Kuklo, Rodzina..., s. 128-130.
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APP, AmP, sygn. 280, s. 15-18, 23-26, 78-80.
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Ibidem, sygn. 278, s. 40-41.
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C. Kuklo, Kobieta samotna..., s. 154.
77
APP, AmP, sygn. 1164, s. 41-42.
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Co ciekawe władze miejskie uznawały za stosowne ukaranie również rodziców
kobiet, prowadzących się niemoralnie. Sędziowie uważali, że rozwiązłość seksualna jest wynikiem złego wychowania i braku troski o właściwe zachowanie dorosłej już córki. Rodzice Katarzyny córki swojej nie gromili, ani onej perswadowali
tylko to w żart i śmiech obracali78.
Pomówienia o niepoczciwość lub nosicielstwo choroby francuskiej jako widomego znaku lekkiego prowadzenia się były jedną z najczęstszych przyczyn kłótni
między mieszkańcami miasta79. Katarzyna Jasińska pracująca jako szynkarka porzuciła rodzinny dom i udała się w poszukiwaniu lepszego zarobku do Lwowa. Po
pewnym czasie powróciła do Przemyśla obciążona długami i zarażona chorobą
weneryczną80. Przypadków zarażeń było o wiele więcej, a obawa przed chorobą
stanowiła jedyną skuteczną blokadę powstrzymującą przed przypadkowymi kontaktami seksualnymi. Nosicielstwo choroby francuskiej i niemoralne prowadzenie
się, bednarz Józef Skraba zarzucał Katarzynie Świeżynskiej, żonie ławnika przemyskiego. On też publicznie insynuował, że jej córka Teresa przyszła na świat jako owoc pozamałżeńskiej przygody81. Sąd bardzo poważnie traktował wszystkie
sprawy wnoszone przez mieszczki lub ich mężów dotkniętych tego typu pomówieniami. Kierowano się w tym miejscu zasadą, że kto komu sławę bierze, to mu
i życie bierze82.
Kobiety w miastach staropolskich odgrywały znaczącą rolę w życiu rodzinnym. Dla prawidłowego funkcjonowania rodziny i zgodnego pożycia małżonków
ogromne znaczenie miał dobór partnera. Związki kojarzone przez rodziców przyszłych małżonków nie zawsze musiały mieć na uwadze osobiste szczęście dziecka, czy tym bardziej jego uczucia lub upodobania. Przewagę miały zawsze aspekty
ekonomiczne. Związek zawierany w oparciu o kryteria ekonomiczno – grupowe,
rzadko bywał pomyślny83. W sytuacjach wyjątkowo niedobranych małżeństw dochodziło do rozkładu życia rodzinnego, kończącego się albo ucieczką męża, bądź
oddaleniem małżonki, w skrajnych przypadkach możliwy był nawet rozwód.
Przypadki porzucenia partnerki nie należały w Przemyślu do rzadkości. Występowały one we wszystkich warstwach społeczeństwa miejskiego. Odnotować je
można zarówno w odniesieniu do warstw ubogich jak i zamożnych. Porzucenie
żony następowało zazwyczaj bardzo szybko po ślubie, najczęściej już
w trakcie pierwszego roku wspólnego życia. Wzgardzone żony starały się odnaleźć uciekiniera i zdeterminowane udawały się samodzielnie w podróż. Przedsięwzięcie takie miało realne szanse powodzenia tylko w przypadku, kiedy kobieta
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Ibidem, sygn. 278, s. 40-41, sygn. 1164, s. 42.
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Ibidem, sygn. 281, s. 78.
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znała przypuszczalne miejsce pobytu męża84. Porzucenie żony miało najczęściej
nieoficjalny charakter, nie przybierało dramatycznych form. Mężczyzna udawał
się w poszukiwaniu pracy lub w interesach do odległego miasta i urywał kontakty
z pozostawioną w Przemyślu żoną. W innych przypadkach w ogóle nie informował małżonki o zamiarze i celu podróży i po prostu znikał. Można przypuszczać,
że po pewnym czasie układał sobie życie od nowa z inną kobietą. Zdarzały się
jednak i takie przypadki, kiedy mężczyzna nie miał odwagi przyznać przed żoną,
że ich związek uznaje za nieistniejący i przez długie lata podtrzymywał farsę małżeństwa. W ten sposób postąpił kupiec Jan Runga. Z żoną mieszkał prawie trzy
lata, w czasie których stracił znaczną ilość sprzętów domowych, sreber stołowych
i klejnotów, pozaciągał też poważne długi. Przez długi czas nieprzerwanie bawił
w różnych miastach polskich, nie informował jej wówczas ani o miejscu swego
pobytu ani o poczynaniach. Żona pozostawiona bez środków do życia musiała
sama sobie radzić. Mąż zjawił się na krótko w domu z mnóstwem skryptów dłużnych i asekuracji, do podpisu których zmusił rozgoryczoną małżonkę. Gdy uzyskał potrzebne uwierzytelnienia, wyjechał po towar i słuch po nim zaginął85. Należy jednak zaznaczyć, że w Przemyślu zdarzały się również przypadki, kiedy to
kobieta porzucała niechcianego partnera86.
Akta miejskie przechowały też informacje o bardzo brutalnym obchodzeniu się
mężów z niechcianymi partnerkami. Dymitr Jaroszewicz znęcał się nad żoną, bił ją,
trwonił także majątek przez nią wniesiony do rodziny, a w konsekwencji wypędził
ją z domu. Ciężko pobita i chora kobieta znalazła schronienie w domu swojego
brata, ale nawet tam nie mogła czuć się w pełni bezpiecznie. Mąż szybko ją odnalazł i nawet w cudzym mieszkaniu próbował się nad nią pastwić87. Źle też układało
się małżeńskie pożycie Marianny Nosykiewiczówny z Bazylim Łopuszańskim,
który znęcał się nad nią psychicznie, trwonił rodzinny majątek i zmuszał ją do brania współodpowiedzialności za jego niezbyt trafne poczynania gospodarcze88. Natomiast Maciej Funk tak dotkliwie pobił swoją żonę, że aż poroniła89.
W przypadku rozpadu pożycia małżeńskiego władze miejskie stojące na straży
moralności mieszczan starały się ingerować w stosunki między skłóconymi małżonkami. Z mocy urzędu starały się nakłonić parę małżeńską do ponownego zejścia się i przykładnego wspólnego mieszkania, aby według stanu małżeńskiego z
sobą należycie mieszkali bo to stąd jest zgorszenie90. Oczywiste jest, że nawet
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widmo kary pieniężnej i więzienia, nie było w stanie zasypać przepaści dzielącej
nie kochających się i wzajemnie znienawidzonych osób.
Zwłaszcza, gdy małżeństwo borykało się z licznymi problemami o złożonych
przyczynach. W takich wypadkach ciężko było mówić o możliwości wzajemnego
wybaczenia sobie przewinień i odbudowy uczuć (np. małżeństwo Sagowskich).
Sąd jako jedną z podstawowych przyczyn problemów tego małżeństwa uznał:
złość i pijaństwo Pani Sagowskiej. Kobieta ta regularnie nadużywała alkoholu,
pod wpływem którego zjawiała się nawet przed obliczem sądu. Jak można sądzić
z kontekstu źródła, mąż nie odnajdujący szczęścia u boku żony znalazł go w osobie pani Taworskiej. O ich romansie było głośno w mieście. Postępowanie męża
wywoływało chęć zemsty u wzgardzonej żony. Mocno podchmielona chodziła po
mieście i publicznie komunikowała wszystkie zarzuty w stosunku do męża. Nie
przebierała przy tym w słowach, które niewinnej młodzi zgorszenie dają. Mąż
uznał za stosowne przykładnie ukarać żonę, którą pobił na tyle dotkliwie, że sąd
odstąpił od wykonania przewidzianej za jej występki kary cielesnej. Połączone sądy wójtowsko-ławniczy z burmistrzowsko-radzieckim nakazały skłóconym małżonkom wzajemne przeprosiny przed swoim majestatem i zgodne życie. Należy
poważnie wątpić, czy nakaz sądu został wcielony przez zwaśnione małżeństwo
w życie91. Sąd zwykle brał w opiekę niesłusznie krzywdzone żony. Brutalnych
mężów karano chłostą, więzieniem, a nawet przewidywano w wypadku nie zaistnienia poprawy odsądzenie od tytułu mężowskiego92.
Obawa przed zgryźliwymi uwagami sąsiadów, nakazywała kobietom cierpliwie znosić brutalność męża i czekać jego poprawy. Taka postawa była w pełni
zgodna z poglądami ówczesnego społeczeństwa dopuszczającymi umiarkowaną
przemoc fizyczną wobec żony93.
Nie można zapominać, że przytłaczająca część małżeństw żyła zgodnie, a nawet w atmosferze wzajemnej prawdziwej miłości i szacunku. Nie brak było przykładów dzielnych kobiet, które mimo słabości przypisanej ich płci ofiarnie broniły
swoich mężów przed razami rozwścieczonych napastników. Niekiedy przy tym
same padały ofiarą zniesławienia, a nawet poważnego pobicia94.
Większą szansę na szczęśliwe wspólne życie miały te pary, które zaistniały
w wyniku obopólnego uczucia zrodzonego jeszcze przed ślubem. Atrakcyjne i zamożne kobiety mogły zapewne wybierać wśród licznych konkurentów. Bardzo
modnym prezentem wręczanym w tamtych czasach przez zalotników swoim wy91
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J. Riabinin, Prawo małżeńskie, wedle praktyki miejskiej lubelskiej w XVII wieku, Lwów 1933, s. 14.
94
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brankom były relikwiarzyki. Córka Józefa i Katarzyny Świeżyńskich z okresu panieństwa takich symboli uczucia od kawalerów darowanych miała aż kilkanaście95.
O uczuciu, jako podstawowym powodzie zawarcia małżeństwa, świadczą informacje znajdujące się w nielicznie zachowanych intercyzach przedślubnych. Uczucie
między Agnieszką, córką prezydenta miasta Michała Sagowskiego i młodzianem
Józefem Grontowskim, starającym się o jej wieczną przyjaźń, było podstawowym
powodem zawarcia przez nich związku małżeńskiego. Grontowski uzyskał przychylność zarówno wybranki serca jak i jej ojca96. Miłość i afekt były także jedną
z podstawowych przyczyn wstąpienia w związek małżeński przez Michała Żołędziowskiego i Mariannę Filczyńską97. Śmierć partnera często przerywała szczęśliwe życie małżonków. Przychodziła niespodziewanie, niejednokrotnie dość szybko
po ślubie. Czasami jednak dopiero drugie lub kolejne małżeństwo okazywało się
prawdziwie szczęśliwe. Katarzyna Henelowiczowa, ze swoim drugim małżonkiem,
Kazimierzem Krówczyńskim, odnalazła prawdziwe szczęście rodzinne. W swoim
testamencie wielokrotnie podkreślała uczucie łączące ją z obecnym partnerem, któremu zapisała większość swojego majątku. Uznając afekt tak w zdrowiu będącej
jako i w chorobie mojej, że mnie szczerze doglądał i swoją substancją na chorobę
moie spendował98.
Nie zawsze jednak powtórne związki kobiet były szczęśliwe. Dotyczyło to
zwłaszcza przypadków, kiedy nowy mąż obarczony był gronem dorastających
dzieci, które w macosze widziały realne zagrożenie dla swojej pozycji majątkowej. W tego typu okolicznościach wielokrotnie miała miejsce zaciekła rywalizacja
macochy z pasierbami, szczególnie po śmierci głowy rodziny, gdy dochodziło do
podziału majątku. Sytuacja taka była udziałem m.in. wdowy Marianny Trepczyńskiej wypędzonej z domu po śmierci męża przez jego synów z pierwszego małżeństwa. Wraz z macochą młodzi pasierbowie wypędzili swoje przyrodnie rodzeństwo. Marianna została przez nich pozbawiona środków do życia, przez co
majętna gospodyni musiała zostać zwykłą służącą w obcym domu99. Barbara Żylaczka obawiając się podobnego kłopotu i turbacji ze strony swych pasierbów,
Marcina i Antoniego, w wypadku zbliżającej się śmierci męża poprosiła w 1718 r.
przedstawicieli władz miejskich, by sporządzili dokładny spis wszelkich ruchomości i rodzinnych długów. Wszystko to odbyło się za zgodą i wiedzą konającego
męża100. Niekorzystna sytuacja występowała także w momencie, kiedy to wdowa
zawierając powtórne małżeństwo posiadała prawie dorosłych synów. Oni bowiem
wielokrotnie, w przypadku niezbyt szczęśliwego pożycia swej matki z nowym
partnerem, stawali w jej obronie. Prowadziło to do kłótni, a nawet rękoczynów,
między ojczymem a jego przybranymi dziećmi. By zapobiegać takim sytuacjom
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władze miejskie postulowały jak najszybsze pełne usamodzielnienie dorosłych
dzieci połączone z opuszczeniem domu rodzinnego101.
Wyjątkowo zaradne, przedsiębiorcze kobiety widziały w swym wdowieństwie
szansę awansu społecznego. Taką osobą była bez wątpienia Helena, wdowa po Stefanie Nosykiewiczu, cechmistrzu krawieckim i regencie pospólstwa. Młoda wdowa
związała się z Józefem Szawarskim człowiekiem dworskim, zubożałym szlachcicem. Magistrat i opinia publiczna krytykowali jej decyzję, dostrzegając w niej
działanie czystko koniunkturalne i szkodliwe dla społeczności miejskiej. Helena
z nowym mężem zamieszkali na terenie jurysdykcji biskupa obrządku greckiego,
wyłamując się tym samym spod zwierzchności miejskiej, prowadzili szeroko zakrojone interesy handlowe i rabunkową gospodarkę gruntów uzyskanych kiedyś od
miasta przez jej pierwszego małżonka. Miasto uznało za zasadne pozbawić przedsiębiorczą wdowę tych działek, jako karę za niegodne mieszczki postępowanie
i niewłaściwe wychowywanie dzieci102.
Wszystkie źródła przemyskie świadczą o tym, że miasto w XVIII w. zamieszkiwało znacznie więcej samotnych kobiet niż mężczyzn. Wyjątkowo trudno było
znaleźć nowego partnera starszej wdowie. Przemyskie wdowy często były osobami
bardzo kłótliwymi, nie stroniącymi od nadużywania mocnych trunków. Wdowa Marianna Toska przez kilka lat wiodła zaciekłe spory ze swoimi dwiema nienawistnymi
sąsiadkami – również wdowami: Marianną Niemirowską i jej córką Anastazją
Dołhaniewiczową. Krewkie sąsiadki nachodziły się wzajemnie, obrzucały wyzwiskami i czyniły wszelkie możliwe złośliwości. Dodatkowo Niemirowska z Dołhaniewiczową kłóciły się i biły między sobą we własnym domu, czyniąc przy tym
nieprzeciętne wrzaski. Głównym przedmiotem sporu wdów stała się przysłowiowa
miedza. Sąsiadki Marianny Torskiej miały jakoby w czasie przebudowy swego domu podjąć próbę przesunięcia jednej ze ścian poza granicę swej działki. Torska
rozwścieczona próbą zajęcia części jej własności tumult wielki uczyniła. Szybko do
sporu włączyła się także jej córka. Między wzburzonymi kobietami omal nie doszło
do regularnej bitwy. Całemu zajściu przyglądali się bezradni mężczyźni103.
Stare wdowy pozostawały niejednokrotnie igraszką w rękach nieczułych dzieci
i ich partnerów. Wielokrotnie skrzywdzone kobiety utyskiwały na poczynania
swych zięciów pozbawiających je należących się im po zmarłym mężu części
dóbr i dochodów. Stare matki z wielkim żalem patrzyły jak fortuny gromadzone
przez nie przez długie lata rozpływają się w rękach niegospodarnych potomków.
Narzekały też na złe traktowanie, ograniczanie im żywności, bicie, zastraszanie
a nawet porywanie się na ich życie104. Zdarzały się jednak przypadki odwrotne,
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kiedy to wdowy o silnym zdecydowanym charakterze potrafiły skutecznie uprzykrzać życie swoim dzieciom i zięciom105.
Kobiety przemyskie były obdarzone dużym temperamentem. Najlepiej świadczy o tym ilość sprzeczek i bójek jakich były sprawczyniami i uczestniczkami.
O roli kobiet w wywoływaniu awantur w mieście dobitnie może świadczyć sprowokowanie przez nie poważnej awantury z miejscowymi Żydami w 1748 r. Całe
zajście zostało spowodowane przez wspomnianą już wdowę Anastazję Dołhaniewiczową, która wraz ze swoją siostrą i znajomą wdarły się do szkoły żydowskiej
w poszukiwaniu skradzionych jej rzeczy. Kobiety przetrząsnęły wszystkie jej zakamarki. Swoim zachowaniem przeszkodziły w modlitwie zgromadzonym tam
Żydom. Ich bezprawne najście i oskarżenia wywołały zbiegowisko i przepychanki, w czasie których Żydom zginęła tablica wartości 80 zł106.
Spory towarzyszyły kobietom również w zaciszach ich domów. Jak się okazywało niejednokrotnie zaciekłymi wrogami potrafiły być między sobą siostry, a nawet matki i córki. Przedmiotem sporu w takich przypadkach najczęściej były nieporozumienia majątkowe. Na pewno do wyjątków nie należała sytuacja jaka powstała w domu rajcy Pawła Stanisława Wargockiego. Po śmierci żony zapracowany ojciec powierzył prowadzenie gospodarstwa domowego i części swych interesów trzem córkom: Rozalii, Teresie i Annie. Gospodynią obrał najstarszą, najbardziej przez siebie lubianą Rozalię. Ona to dysponowała całością ojcowskiego majątku i rządziła pozostałym rodzeństwem. Wspólnie z najmłodszą siostrą z nieznanych bliżej powodów wyzyskiwały Teresę, ją też obarczały najgorszymi pracami
domowymi. Rozalii przypadły wszystkie co najlepsze rzeczy i sprzęty zgromadzone przez rodziców, ona też czerpała największe zyski z prowadzenia ojcowskich
interesów. Teresa poniżana przez siostry nie otrzymała nawet należytego posagu,
a po śmierci ojca została odsunięta przez rodzeństwo od równego podziału zgromadzonej przez niego fortuny107.
Jeden rodzaj przestępstw w czasach staropolskich kojarzony był prawie wyłącznie z kobietami. To właśnie je oskarżano o kontakty z siłami nieczystymi i wykonywanie praktyk magicznych. To one miały rzucać czary na poszczególnych ludzi, a nawet na całe miasta. Również przed sądami przemyskimi w XVIII w. toczyły się tego typu spraw. Kobiety stawiane przed obliczem sprawiedliwości pochodziły najczęściej z okolic Przemyśla. Oskarżenia przeciw nim kierowane dotyczyły odprawiania tajemniczych obrzędów w celu rzucenia lub odczynienia uroków, czasem także wykorzystywania wiedzy magicznej w ludowej medycynie
i związków z diabłem108. Szczególnie wnikliwie władze miejskie badały sprawy
związane z bezpieczeństwem publicznym, kiedy pojawiało się zagrożenie, że urok
może dotknąć mieszkańców Przemyśla. Obawa taka wydaje się uzasadniona
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w czasach, kiedy wciąż nie zrozumiano mechanizmu powstawania epidemii, którym nie potrafiono zapobiegać, ani ich skutecznie zwalczać. Sytuacja taka miał
miejsce w 1756 r., kiedy zaistniało podejrzenie, że Marusia z Bykowa przybyła na
targ ze specjalnie spreparowanym masłem, by w tajemny sposób wywołać chorobę
i zatrucie wśród mieszczan. Jako dowód jej domniemanej winy władze zabezpieczyły przyniesiony przez nią garnek, którego zagadkową zawartość poddano wnikliwemu badaniu. Pod warstwą masła znaleziono krążek gliniany, pod którym było
sześć fragmentów szmat, między którymi kryła się złamana łyżka. Pod tym dziwnym pakunkiem na dnie garnka znajdowały się jeszcze dwie warstwy gliny. Kobieta wyjaśniała, że tom sama zrobiła nie na czary, ale że dziurka była w garnku
tom łyżką założyła109.
Kobiety w życiu XVIII-wiecznego Przemyśla odgrywały wiele bardzo ważnych
ról. Wyjątkowe miejsce zajmowały w drobnym handlu, szczególnie w obrocie produktami spożywczymi. Niekiedy mieszczki samodzielnie prowadziły większe
przedsięwzięcia handlowe. Liczebnie zdominowały także sektor usług – stanowiły
przytłaczający odsetek służby domowej. Kobiety uczestniczyły też w pełni w pracy
warsztatów rzemieślniczych swych ojców i mężów. Bez ich pomocy nie mógł
obejść się żaden właściciel szynku. Swoje miejsce w strukturze społeczeństwa miasta zajmowały też nierządnice. Kobiety swoim głośnym, kłótliwym zachowaniem
nadawały kolorytu ulicom i placom przemyskim. To one były niejednokrotnie
przyczyną bójek i zbiegowisk, w których z pełnym poświeceniem brały osobisty
udział. Ponosiły także odpowiedzialność za niejedną aferę obyczajową w mieście.
Kochały i były kochane, ale padały też ofiarą domowej agresji, najczęściej znoszonej w skrytości czterech ścian. Tylko w wyjątkowych sytuacjach akty przemocy
najbliższych wychodziły na jaw i znajdowały słuszną karę przed sądem. Szczególnie ciężkie chwile przeżywały stare, osamotnione kobiety, padające ofiarą szykan
i przemocy najbliższych.
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GALICJA W LATACH 1864-1867
W ŚWIETLE DONIESIEŃ „NEUE FREIE PRESSE”
Europa Środkowo-Wschodnia była terenem, na którym prasa incydentalnie
mogła swobodnie się rozwijać. W XIX w. na ziemiach położonych na wschód od
Renu pokutował pogląd wyrażony przez Fryderyka Wielkiego, który stwierdził że:
wolność prasy prowadzi do zniszczenia fundamentów państwa. Toteż regułą na
tym obszarze było to, że dziennikarstwo napotykało na rozmaite trudności krępujące jego rozwój. Nie inaczej rzecz się miała w Austrii, w której do lat 60. XIX w.
swoboda wypowiedzi była znaczne ograniczona. Także ustawa prasowa z 17 grudnia 1862 r. nakładała na wydawców i dziennikarzy szereg ograniczeń finansowych i administracyjnych. Pomimo wszystkich przeszkód liczba tytułów prasowych w Wiedniu w ostatnich dekadach XIX w. rosła lawinowo1. Jednym z nich
była „Neue Freie Presse”. Geneza tego tytułu sięga roku 1848, gdy fala rewolucji
marcowej w Austrii spowodowała znaczne ożywienie polityczne. Przejawem tego
był także intensywny wzrost liczby wydawanych czasopism. W roku 1848, w samym Wiedniu ukazywało się 215 tytułów różnych opcji politycznych. Jednym
z nich była „Die Presse” założona przez Augusta Zanga (1807-1888). Pismo to
wyrażało poglądy liberalnej burżuazji wiedeńskiej, stało na gruncie konstytucji
z 1848 roku, głosiło hasła demokratyzmu, wolności i postępu oraz równych dla
wszystkich praw2. W 1856 r. do redakcji „Die Presse” dołączyli Michael Etienne
(1827-1879) i Max Friedländer (1829-1872), którzy w krótkim czasie stali się jej
głównymi filarami. Narastające rozbieżności polityczne oraz dążenie do zdyskontowania swej pozycji także w sferze finansowej doprowadziły do konfliktu
z założycielem pisma i zarządzającym jego finansami A. Zangiem. Ostatecznie,
w 1864 r. doszło do rozłamu w redakcji, odejścia z niej Friedländera i Etienne’a
którzy wraz z wydawcą Adolfem Werthnerem (1828-1906) utworzyli nowy
dziennik zatytułowany „Neue Freie Presse”3.
Inauguracyjny numer gazety ukazał się 1 września 1864 roku. Już w ulotce zapowiadającej jej edycje redakcja zawiadomiła czytelników, że powstanie nowego
1
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tytułu nie oznacza zmiany poglądów głównych redaktorów a jedynie rozpoczęcie
działalności na własny rachunek. Nadal ich celem miała być walka o reprezentowane interesów burżuazji austriackiej, dążenie do zapewnienia zwycięstwa konstytucjonalizmu i liberalizmu w Austrii, przy zachowaniu jej mocarstwowości
i niemieckości. Program ten można było zamknąć stwierdzeniem „Austria wielka,
niemiecka i wolna”4. W artykule programowym w numerze pierwszym (z 1 września 1864) „Neue Freie Presse” zadeklarowała, że zamierza być niezależnym organem partii konstytucyjnej, który nie będzie się obawiał się krytykować ministrów oraz wspierał przemiany w gospodarce w interesie burżuazji i dostarczał
wiarygodnych wiadomości ze wszystkich sfer życia społecznego5. Bogate w wydarzenia polityczne lata 60. w Austrii to dla „Neue Freie Presse” przede wszystkim walka o centralizację państwa, zapewnienie Niemcom dominującej w nim roli
i o konstytucję. Z tego punktu widzenia rozpatrywała ona wszystkie wydarzenia
polityczne i to determinowało sposób ich przedstawiania i komentowania.
Od samego początku gazeta ukazywała się dwa razy dziennie: jako obszerniejszy „Morgenblatt” (wydanie poranne) i skromniejszy objętościowo „Abendblatt”
(wydanie popołudniowe). Wyjątkiem były dni świąteczne, w których ukazywało
się jedynie wydanie poranne, nazajutrz zaś popołudniowe; przed I wojną światową
wydawano średnio 359 numerów w roku. Typowy układ gazety w jej porannym
wydaniu był następujący: na stronie pierwszej zamieszczano artykuł wstępny
omawiający najważniejsze aktualne wydarzenia, u dołu strony natomiast felieton
(artykuł wstępny niekiedy był kontynuowany na stronie drugiej, dla felietonu zasada ta była regułą). Dalej następowały wiadomości z kraju i zagranicy, telegramy,
kronika sądowa, informacje od czytelników oraz „Kleine Chronik”, w której obok
wieści z dworu oraz personaliów, zamieszczano wiadomości mniejszej wagi.
Osobnym i bardzo ważnym działem był „Der Economist”, który de facto decydował o sile gazety i jej prestiżu w kręgach gospodarczych, a zamieszczano w nim
informacje ze świata finansów i gospodarki. Całość wydania wieńczyły reklamy
i ogłoszenia. Popołudniowa edycja miała podobny układ, choć była mniej obszerna, nie zamieszczano w niej działu „Der Economist”, a felieton ze strony pierwszej zastępowany był przez „Kleine Chronik” lub powieść drukowaną w odcinkach. W wydaniu popołudniowym poświęcano też niekiedy całą ostatnią stronę na
cyklicznie pojawiające się działy dotyczące: literatury, kultury, teatru, sztuki,
szkolnictwa a także rolnictwa, przemysłu, czy wojska. Od tej reguły były oczywiście odstępstwa, najbardziej regularne w czasie obrad parlamentu lub sejmów
krajowych, z których relacje były zamieszczane tuż po artykule wstępnym. Z czasem pojawiały się też nowe działy, które dotyczyły spraw samego Wiednia – pracy rady miejskiej, działalności towarzystw oraz życia kulturalnego stolicy.
Objętość numeru 1 (obu wydań) wynosiła 8 stron, ale sukcesywnie wzrastała;
w ostatnich latach przed wybuchem I wojny światowej codzienne wydanie liczyło
4
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około 40 stron, świąteczne miały zazwyczaj ich około 70, ale niekiedy (w okresie
Zielonych Świątek, Wielkanocy bądź Bożego Narodzenia) zdarzały się numery
liczące ponad 100 stron.
Znaczenie „Neue Freie Presse” szybko wzrastało. W 1864r. gazeta miała 4000
abonentów, w 1873 r. liczba ta sięgnęła już 35 tys. W tym czasie 10% nakładu
było prenumerowane przez czytelników zagranicznych. Wewnątrz kraju jej zasięg
przedstawiał się następująco: 49,3% abonentów pochodziło z Wiednia i jego najbliższych okolicach, 9% z Czech, 7% z Węgier, 6% z Moraw; na Galicję przypadało 3% abonentów. Wśród prenumeratorów dominowali przedsiębiorcy – 17%;
na dalszych miejscach plasowali się urzędnicy – 9%, wojskowi – 5%, adwokaci
i notariusze- 3,5%, inżynierowie – 2%, lekarze 1,6%, nauczyciele 1% i duchowni
0,4%. W kraju z gazetą współpracowało stale 100-120 korespondentów6.
Wysoka wiarygodność przekazywanych informacji oraz szybkość z jaką docierała ona do czytelnika, spowodowały, że „Neue Freie Presse” stała się wiodącym
dziennikiem monarchii i jednym z najważniejszych Europie7. Największe znaczenie osiągnęła na przełomie XIX i XX stulecia, gdy jej redaktorem naczelnym
i wydawcą był związany z redakcją od 1872 roku Moriz Benedikt (1849-1920).
Z pewną przesadą mawiano o nim, że był w tym czasie drugą najważniejszą osobą
w państwie po cesarzu Franciszku Józefie8, a piastujący funkcję prezydenta ministrów od marca 1898 roku do września 1899 roku hrabia Franz Thun, rozczarowany wynikami prac swego gabinetu ukuł gorzki aforyzm głoszący, że w Austrii nie
można rządzić wbrew woli i stanowisku „Neue Freie Presse”9. Jednak był on rzeczywiście postacią bardzo wpływową i już najzupełniej poważnie uważano, że
należał do grona 10-12 osób swego pokolenia najbardziej liczących się w Austrii.
Kierowana przez niego gazeta trafiała nie tylko do zwolenników liberalizmu, ale
też była ważną lekturą dla jego przeciwników10. W 1906 r. pracę w redakcji rozpoczął syn Moriza Benedikta, Ernst, który po śmierci ojca w 1920 r. objął funkcję
głównego redaktora i pełnił ją do 1936 roku11.
Ważnym rysem znamionującym „Neue Freie Presse” był jej stosunek do Żydów. Obok konsekwentnie głoszonej przez nią walki o liberalizm i niemieckość
Austrii, systematycznie zwalczała ona antysemityzm. Związane to było z faktem,
że liberalizm austriacki w niebagatelnym stopniu oparty był na ludności żydowskiej, przede wszystkim wielkomiejskiej burżuazji i wielkiej finansjerze12. Żydzi
austriaccy w dużej mierze popierali liberalizm jako ideologię dającą im równo6
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uprawnienie prawne i możliwość integracji społecznej13. Warto zaznaczyć, że ta
swego rodzaju nadreprezentacja elementu żydowskiego w liberalizmie austriackim
stała się w momencie jego słabnięcia na przełomie XIX i XX w. pretekstem do łączenia haseł antyliberalnych z antysemickimi. Liberalną prasę jej przeciwnicy atakowali także ze względu na to, że zarówno reprezentowała interesy ludności żydowskiej, jak i dlatego, że w znacznej mierze była redagowana i prowadzona
przez Żydów. Max Friedländer i Adolf Werthner byli pochodzenia żydowskiego14.
Z redakcją współpracował też Theodor Herzl15. Wreszcie sam Moriz Benedikt
także był Żydem16. Antysemiccy przeciwnicy liberalizmu traktowali to jako potwierdzenie ich spiskowych teorii, jednak dla samych Żydów i w środowiskach
bezstronnych traktowane było to jako potwierdzenie wyjścia z getta i dowód na
postępującą integrację społeczną Żydów. Benedikt nie zezwalał Herzlowi na zamieszczanie swych syjonistycznych teorii w „Neue Freie Presse” z obawy, by nie
dawać w ten sposób pretekstu do ataków antysemitów17.
Na początku XX w. nakład gazety wynosił 55 tys. egzemplarzy18. Ilościowo
nie było to wiele, zważywszy, że w tym czasie pojawiły się bulwarowe tytuły
(tzw. „żółta prasa”), których dzienny nakład sięgał nawet miliona egzemplarzy
(„Daily Mail”, „Daily Telegraph” w Londynie czy paryskie „Le Petit Parisien”
i „Le Petit Journal”). Jednak „Neue Freie Presse” zdobyła wpływy wśród klasy
średniej i wyższej, w świecie polityki, przemysłu i wielkiej finansjery. Należała do
opiniotwórczych tytułów tej rangi co angielski „Times”, francuskie „Journal des
Débats” i „Le Temps” czy niemiecka „Kreuzzeitung”19. W 1914 r. nakład sięgnął
112 tys. egzemplarzy, z tego około 45% pozostawało w Wiedniu, 30-35% rozprowadzano w pozostałych częściach monarchii, 20-25% trafiało za granicę i jak
stwierdził Adam Wandruszka, było czytane w każdej kancelarii rządowej świata20.
Do pierwszej wojny światowej „Neue Freie Presse” zachowała zasady, których
intencję „pielęgnowania” opublikowała w 1864 r.; głosiła przywiązanie do konstytucjonalizmu i liberalizmu – w sferze gospodarczej przejawiało się to przede
wszystkim propagowaniem zasad jak najmniejszej ingerencji państwa w stosunki
ekonomiczne, zaś w dziedzinie ideologicznej dążeniem do zachowania świeckiego
charakteru państwa. W polityce wewnętrznej niezmiennie trwała na stanowisku
centralizacji państwa i wspierania „austriackiego patriotyzmu” oraz „austriackiej
świadomości państwowej”, w których starała się widzieć środek przeciwdziałający
tendencjom odśrodkowym oraz narastającym nacjonalizmom rozsadzającym pań13
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stwo. W praktyce jednak, w obliczu permanentnych konfliktów narodowościowych,
jakie trawiły monarchię (zwłaszcza wobec antagonizmu czesko-niemieckiego),
w obronie niemieckości Austrii „Neue Freie Presse” stawała na pozycjach, dla których trudno znaleźć inne określenie niż szowinistyczne. To stanowisko z czasem
stawało się coraz bardziej zauważalne, a Benedikt w czasie I wojny światowej
przyjął postawę, którą „Times” określił jako „jewish pangermanism”21.
W polityce zagranicznej od końca lat 70. XIX wieku w jej publicystyce stałym
elementem było żarliwe wspieranie sojuszu Austro-Węgier z Rzeszą Niemiecką.
To stanowisko było bardzo istotne, bowiem uważano ją o wiele bardziej za nieoficjalny organ wyrażający sympatie i uprzedzenia austriackiego ministerstwa spraw
zagranicznych, niż niezależny ośrodek kształtowania opinii publicznej w zakresie
polityki międzynarodowej22. Gazeta zdobyła sobie ogromny prestiż także dzięki
informacjom ze świata muzyki, literatury i kultury, zaś felietony Edwarda Hanslicka (1825-1904), profesora muzyki Uniwersytetu Wiedeńskiego, uważane były
za arcydzieła języka niemieckiego23. „Neue Freie Presse” przetrwała rozpad monarchii austro-węgierskiej i ukazywała się do 1939 r., gdy została zlikwidowana
przez hitlerowców po anschlussie Austrii. Jej ostatni numer ukazał się 26 stycznia
1939 roku24.
Warto przytoczyć też kilka danych, ilustrujących techniczną i administracyjną
„kuchnię” gazety. Przy jej wydawaniu pracowało stale 500-600 osób, w tym wewnętrzną redakcję tworzyło 50-60 członków, w kraju pracowało 100-120 korespondentów, za granicą 80-100, 150 osób pisało do rozmaitych działów i rubryk,
a resztę personelu stanowiła administracja i pracownicy techniczni25. Gazeta była
prekursorką w dziedzinie nowoczesnego edytorstwa, bowiem jako jeden z pierwszych tytułów była wydawana dzięki wysokowydajnym drukującym maszynom
rotacyjnym pozwalającym zadrukowywać 10-12 tys. tysięcy arkuszy na godzinę.
Innowację tę wprowadzono na przełomie lat 60. i 70. XIX w.26 Potrafiła wreszcie
czerpać znaczne dochody z reklam, co sprawiło, że przed I wojną światową, mimo
stosunkowo niskiego nakładu, uważano ją za najzasobniejszą gazetę Europy27.
Trudno jednoznacznie stwierdzić, w jakim stopniu gazeta oddziaływała na Galicję. Z jednej strony uważano, że galicyjscy małomiasteczkowi inteligenci chcąc
uchodzić za dobrze poinformowanych kazali drukować na swych wizytówkach
informację „Prenumerator Neue Freie Presse”28, z drugiej zaś strony mówiono o
niej (nie bezpodstawnie) jako o „specjalnej nieprzyjaciółce Polaków”29. Toteż in21
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formację o małomiasteczkowym inteligencie dumnie głoszącym fakt prenumerowania „Neue Freie Presse” można uznać raczej za anegdotę – w galicyjskich warunkach naraziłby się on raczej na zarzut braku patriotyzmu niż na uznanie za jego
liberalne poglądy. Dlatego można zaryzykować twierdzenie, że jej sądy były niepopularne i sięgano po nią nie jako źródło inspiracji politycznych, ale raczej jako
znakomity przewodnik po nowościach kulturalnych30.
Sposób przedstawiania spraw galicyjskich na łamach „Neue Freie Presse” przybierał trojaką formę. Najczęściej były to korespondencje z poszczególnych miast,
w okresie 1864-1867 głównie ze Lwowa (dotyczyły one także spraw ogólnogalicyjskich). Informacje z pozostałej części kraju pojawiały się rzadziej, dość regularnie z Krakowa, sporadycznie z kilku innych miast, głównie z Brodów. Relacje
te, zamieszczane w rubryce „Inland” (w zależności od objętości numeru strony
3-5) przynosiły sporo, z reguły wiarygodnych informacji, aczkolwiek zbyt często
można zauważyć odciśnięte tam piętno sympatii czy antypatii autora. Drugą formą
obecności spraw galicyjskich na łamach „Neue Freie Presse” były artykuły wstępne zamieszczane na pierwszej i drugiej stronie lub komentarze dotyczące prac
parlamentarnych w sejmie galicyjskim i Radzie Państwa. Odnosiły się one do aktualnej polityki galicyjskiej. Komentarze te, czasem w formie chłodnej, rzeczowej
analizy, niekiedy zaś napisane żywym, potoczystym językiem, nie udając obiektywizmu, w znakomity sposób charakteryzowały stosunek „Neue Freie Presse” do
omawianego zagadnienia. Trzecia część relacji, najmniej liczna, a najbardziej beznamiętna i obiektywna, była zamieszczana stronach poświęconych zagadnieniom
ekonomicznym i gospodarczym.
Ważną cechą przedstawiania przez „Neue Freie Presse” spraw galicyjskich
było skupienie się na Polakach. Wynikało to z faktu ich dominacji w społeczeństwie i polityce galicyjskiej, posiadania przewagi w sejmie i tworzenia przez nich
znakomitej większości delegacji sejmowej w Radzie Państwa. Z tego też względu
gros przedstawionego poniżej materiału dotyczy właśnie stosunku gazety do Polaków.
Sprawy Galicji nie były komentowane przez „Neue Freie Presse” w sposób
systematyczny i ciągły. Owszem, Galicja gościła na łamach gazety regularnie, ale
w formie korespondencji, do których redakcja z reguły nie ustosunkowywała się.
Dopiero wydarzenia mogące mieć wpływ na politykę całej monarchii skłaniały ją
do wyrażania opinii. Te zaś uwarunkowane były przez poglądy reprezentowane
przez redakcję, dla której podstawowe znaczenie miały w tym czasie jak największa centralizacja państwa i uchwalenie konstytucji. Dlatego też najważniejszą
sprawą związaną z Galicją była kwestia możliwości poparcia tego programu przez
Polaków, udziału delegacji Sejmu Krajowego w Izbie Poselskiej Rady Państwa
oraz jej stanowisko w parlamencie. Związane było to z faktem, że na mocy patentu lutowego do kompetencji sejmów, obok ich działalności w obrębie prowincji,
należało również wysyłanie delegacji do Izby Poselskiej Rady Państwa, a przez to
30
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bezpośredni wpływ na ustawodawstwo ogólnokrajowe31. Nabrało to szczególnego
znaczenia w 1867 r. w obliczu konieczności zatwierdzenia ugody z Węgrami
i uchwalenia konstytucji przez tak wybierany parlament. Ważnym kryterium były
także poglądy na aktualny kurs polityki wewnętrznej monarchii 1864-1867. O ile
„Neue Freie Presse” popierała centralistyczne dążenia A. Schmerlinga i F. Beusta,
to z całą mocą, systematycznie i zdecydowanie zwalczała politykę R. Belcrediego.
Wreszcie bardzo ważnym elementem rzutującym na odnoszenie się gazety do Galicji w tym czasie, był jej stosunek do krajów korony św. Wacława.
Stanisław Grodziski stwierdził, że nie trzeba zbyt głębokich i szczegółowych
studiów by uznać, że Galicja była w monarchii krajem peryferyjnym32. Niekonieczna jest również dogłębna wiedza, by skonstatować, że zupełnie inaczej rzecz
się miała z Czechami, Morawami i Śląskiem, które stanowiły obszar znacznie lepiej rozwinięty i bogatszy od Galicji, leżący niemalże za granicami Wiednia i zamieszkany przez liczną ludność niemiecką. Było to terytorium, które w znaczne
mierze stanowiło o sile państwa Habsburgów i każde środowisko myślące w kategoriach austriackiej racji stanu, rozumianej jako dążenie do zachowania dominującej w państwie roli Niemców, musiało dbać, by obszar ten był jak najsilniej związany z Austrią. Reprezentantem takiego środowiska była właśnie „Neue Freie
Presse”. Toteż w interesującym nas okresie relacje tego tytułu wobec Galicji
w dużej mierze były wypadkową jego stosunku do wydarzeń rozgrywających się
w krajach korony św. Wacława, a przede wszystkim w Czechach. Tu zaś najważniejszą kwestią była walka o wyodrębnienie tych ziem w oparciu o historycznoprawną indywidualność ziem korony świętego Wacława, zaś głównym orężem
Czechów w tej walce było wzorowane na Węgrach bojkotowanie parlamentu
w Wiedniu33.
Dla porządku warto jeszcze przypomnieć najważniejsze wydarzenia w polityce
Austrii w latach 1860-1867, stanowią one bowiem punkt odniesienia dla opisywanych poniżej wydarzeń. Po przegranej w 1859 r. wojnie z Sabaudią i Francją, Austria stanęła przed koniecznością gruntownej wewnętrznej przebudowy, mającej
uchronić państwo przed rozpadem, spowodowanym przede wszystkim dążeniami
Węgrów do uzyskania niezależności oraz tendencjami odśrodkowymi wśród innych narodów monarchii. Toteż lata 1860-1867 to okres eksperymentów ustrojowych, wahań pomiędzy centralizmem a federalizmem w polityce wewnętrznej
oraz dotkliwych klęsk w polityce zagranicznej, przyspieszających przemiany wewnętrzne. Najważniejszymi wydarzeniami w tym czasie było uchwalenie dyplomu
październikowego w 1860 roku, dającego poszczególnym częściom monarchii
znaczną samodzielność, wprowadzenie formalnie modyfikującego dyplom, ale
31
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w rzeczywistości centralizującego państwo patentu lutowego, zawieszenie go we
wrześniu 1865r. i wreszcie uchwalenie liberalnych ustaw konstytucyjnych
w 1867 r. Klęska w wojnie z Prusami i Włochami w 1866 roku doprowadziła do
utraty Wenecji oraz wpływów w Niemczech oraz przyspieszyła ugodę z Węgrami34. Sprawami wagi państwowej Austrii w latach 1861-1867 kierowali zwolennicy centralizmu: Anton von Schmerling (luty 1861 – lipiec 1865) i Friedrich Ferdynand baron von Beust (luty 1867 – grudzień 1867) oraz federalista Richard hr.
Belcredi (lipiec 1865-luty 1867)35.
Wydarzenia te zarysowują chronologiczne ramy pracy, odpowiadające przemianom wewnętrznej polityki austriackiej w latach 1864-1867. Świadomie pominięto tu stosunek „Neue Freie Presse” do Agenora Gołuchowskiego i jego polityki
polonizacji Galicji A. Gołuchowski i jego działalność wzbudzały bardzo duże zainteresowanie gazety, która poświęcała im wiele uwagi, dlatego warto temu zagadnieniu poświęcić osobny artykuł, obejmujący także lata trzeciego namiestnictwa Gołuchowskiego od 1871 do 1875 r. Warto jedynie zasygnalizować, że jego polityka
była systematyczne krytykowana przez „Neue Freie Presse” a jego osoba budziła
skrajne negatywne emocje, widziano w nim bowiem przede wszystkim osobę odpowiedzialną za wydanie dyplomu październikowego, który to dokument liberałowie uznawali za źródło wszystkich niepowodzeń, jakie spotkały Austrię po 1860 r.
Pierwszy numer „Neue Freie Presse”, jak już pisano, ukazał się 1 września
1864r. w okresie rządów Schmerlinga. Dla Galicji za jego rządów najważniejszą
sprawą był obowiązujący od końca lutego 1864 roku stan wyjątkowy, a po jego
zniesieniu stopniowa normalizacja życia gospodarczego i społecznego. Sprawy
polityczne w tym czasie zepchnięte zostały na drugi plan. Było to częściowo spowodowane wysiłkiem, jaki Galicja włożyła w wspieranie powstania styczniowego,
zniechęceniem wynikającym z doświadczeń stanu oblężenia, a także brakiem osób
mogących stanąć na czele zorganizowanego ruchu. Byli oni albo uwięzieni (Florian Ziemiałkowski), bądź musieli skupić się na uporządkowaniu spraw prywatnych (Franciszek Smolka)36, czy przebywali za granicą (Adam Sapieha)37.
W okresie trwania stanu oblężenia spraw Galicji dotyczyły przede wszystkim
relacje informujące o sytuacji w kraju. Przedstawiały one ponury obraz kraju nękanego działalnością sądów wojskowych38, rewizjami39 czy deportacjami schwytanych powstańców do Rosji lub do austriackich twierdz w Ołomuńcu, Teresienstadt i Josephstadt40. Donosiły o szerzących się niepokojach wśród „warstw niż34
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szych”41, ale też o coraz większym zniechęceniu i apatii, w jakiej pogrążała się
Galicja42. Sporo uwagi poświecono też sytuacji prasy szykanowanej przez władze
wojskowe43.
Z czasem rygory stanu wyjątkowego złagodniały, powoli odradzało się też życie towarzyskie, które znaczenie podupadło jeszcze przed 1864 rokiem. W karnawale 1865 r. zaczęto nawet organizować zabawy, których w latach poprzednich,
ze względu na żałobę narodową związaną w wydarzeniami w Królestwie Polskim,
unikano44. Ważnym zdarzeniem mającym miejsce jeszcze przed zniesieniem stanu
oblężenia, były lwowskie uroczystości ku czci Aleksandra Fredry w dniu 6 marca
1865 r., które przybrały charakter manifestacji narodowej, a w których uczestniczył także namiestnik Franz Paumgartten45. Wszystko to świadczyło o rychłym
zniesieniu stanu oblężenia, co ostatecznie nastąpiło w dniu 18 kwietnia 1865 r.
Jednak żadna informacja związana z obowiązywaniem stanu wyjątkowego w Galicji nie spotkała się z komentarzem ze strony redakcji. Na pierwszą stronę „Neue
Freie Presse” Galicja dopiero trafiła w związku ze sprawą uczestnictwa delegacji
galicyjskiej w obradach Rady Państwa w 1865 roku i kwestią mandatu poselskiego Karola Rogawskiego.
W październiku 1864 r. w związku z zapowiedzią zwołania Rady Państwa,
rozgorzała w Galicji dyskusja, czy w przypadku stanu oblężenia posłowie z sejmu
galicyjskiego mają się udać do Wiednia, czy też pozostać w kraju. Gazety galicyjskie ze względu na trwający stan oblężenia nie mogły szerzej omawiać tej sprawy,
ale kwestia ta była żywo komentowana w kręgach prywatnych. Zdania były podzielone, jeszcze w połowie miesiąca zdaniem korespondenta pewne było, że jeżeli przed posiedzeniem Reichsratu sejm nie będzie zwołany, a stan oblężenia
zniesiony, to wielu posłów – o ile nie wszyscy – zostaną w kraju. Tym bardziej, że
wyniku działań sądów wojennych niektórzy deputowani do Rady Państwa utracili
mandaty (np. Karol Rogawski), inni jak: Franciszek Smolka czy Kazimierz Dzieduszycki sami je złożyli, a bez zwołania sejmu wybory nowych deputatów nie
mogły być przeprowadzone46. Jednak już tydzień później pojawiła się korespondencja, w której dziennikarz powołując się na swoją znajomość stosunków politycznych kraju i rozmowę z pewnym znaczącym deputowanym stwierdził, że pojawienie się polskich deputowanych w Wiedniu mogłoby być ważne dla omówienia politycznego porządku państwa. Zagadnienie to było żywo dyskutowane i powoli zaczęło przeważać przekonanie, że przybycie posłów do Wiednia byłoby korzystne, bo w ten sposób Polacy mogliby wpływać na politykę wewnętrzną i zewnętrzną Austrii47. Nie wszyscy jednak ten pogląd podzielali. Niektórzy byli za
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całkowitym bojkotem Rady Państwa i złożeniem mandatów. Inni uważali, że byłoby wskazane zająć miejsca w parlamencie, ale po złożeniu memorandum o stanie kraju, przedstawieniu stanowiska delegatów i po stwierdzeniu niemożności
udziału w dalszych obradach, in pleno opuścić izbę i wrócić do kraju. Część
przychylała się do stanowiska, że nie należy niczego zakładać z góry, nie podejmować żadnych decyzji, tym bardziej, ze na razie w warunkach stanu oblężenia,
gdy obowiązuje zakaz zgromadzeń i tak nie można się spotkać i uzgodnić stanowiska48. W następnych tygodniach nastroje niewiele się zmieniły, opinia publiczna w większości była przeciwna wysłaniu delegacji. Argument, że lepiej jest
uczestniczyć w obradach i mieć jakiś głos w sprawach państwa, zbijano kontrargumentem, że w czasie wcześniejszych sesji Polacy brali udział w pracach parlamentu, niczego jednak dla kraju nie osiągnęli, a wręcz przeciwnie, rząd austriacki współpracował z Rosją w czasie, gdy ta pacyfikowała powstanie styczniowe. Galicyjskie gazety w warunkach stanu oblężenia zdania takiego nie mogły
prezentować, ale w gazetach wrocławskich i drezdeńskich ukazały się dwa apele
do polskich deputowanych, by ci powstrzymali się od prac parlamentarnych.
Podstawową tezą korespondencji, które wywołały żywy oddźwięk w kraju, było:
Galicja rządowi A. Schmerlinga niczego nie zawdzięczała, współpraca z nim nie
dawała krajowi żadnych perspektyw49. Dyskusja na temat polskiej delegacji przeniosła się również do Wiednia, co skłoniło „Neue Freie Presse” do zabrania głosu
w tej sprawie. Gazeta stwierdziła, że im bliżej zwołania Reichsratu, tym żywiej
zajmowały się oficjalne organy sprawą, jakie stanowisko zajmą deputowani
z Galicji na najbliższej sesji. Rodziły się pytania o zniesienie stanu wyjątkowego
w Galicji i o przeprowadzenie wyborów uzupełniających posłów na miejsce osób
pozbawionych mandatów. Co do wyborów, to nie można ich było zorganizować
natychmiast. Zaś w kwestii postulatu zniesienia stanu wyjątkowego, od spełnienia którego część polskiej delegacji uzależniała swoje pojawienie się w Wiedniu,
to rząd, w którego interesie – jak uważano – to leżało, musiał się z każdym realnym rozwiązaniem spieszyć. Jednak, jak zauważyła gazeta powołując się na doniesienia ze Lwowa i Krakowa, w rozmowach politycznych na temat Reichsratu
o żadnym stawianiu warunków ze strony Polaków nie mogło być mowy, gdyż ich
deputacja z różnych powodów – emigracji, śmierci i aresztowań wśród posłów –
bardzo stopniała. 15 deputowanych, którzy zachowali mandaty, było rozproszonych i o jakichkolwiek rozmowy w szerszym gronie nie były wówczas możliwe.
Ponadto była to grupa bardzo podzielona w swoich opiniach. Posłowie z zachodniej Galicji byli bardziej skłonni pojawić się w parlamencie i podjąć prace, natomiast ci ze wschodniej tkwili w niechęci do rządu i woleli trzymać się z daleka
od parlamentu. Jednocześnie redakcja wyraziła nadzieję, że na najbliższej sesji
także członków polskiej frakcji nie zabraknie i dopiero na miejscu zajmą stanowisko. To czy zjawią się w Wiedniu i tam pozostaną zależało od postawy rządu
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i jego gotowości podjęcia środków mających na celu poprawę sytuacji w Galicji50.
Ostateczne galicyjscy posłowie znaleźli się jednak w Wiedniu, gdyż udała się
tam delegacja złożona z posłów wybranych w 1861 r.51 Opinia w kraju domagała
się od swych reprezentantów jasnej deklaracji: albo w pełnej liczbie pojawiaj się
w Radzie Państwa i przejdą do porządku dziennego nad stanem wyjątkowym i nie
zwołaniem sejmu, albo zadeklarują jednogłośnie bojkot Rady Państwa, gdyż niezdecydowane postępowanie, jakie zaprezentowali na początku swego pobytu
w Wiedniu niczego dobrego ani godnego krajowi nie przynosiło52. W odpowiedzi
na ten zarzut redakcja „Neue Freie Presse” poradziła, by w Galicji powstrzymano
się przed wygłaszaniem tak stanowczych sądów do czasu odbycia się debaty, podczas której jej sprawa będzie omawiana53. Wspomniana debata odbyła się 3 grudnia 1864 r. i dotyczyła interpretacji § 13 patentu lutowego, który dawał rządowi
możliwość podejmowania decyzji w sprawach należących do kompetencji parlamentu w czasie, gdy nie obradowała Rada Państwa, nakładając nań jednocześnie
obowiązek zdania relacji z podjętych działań parlamentowi na najbliższej sesji54.
Właśnie na mocy tego paragrafu rząd wprowadził w Galicji stan oblężenia. Komentując burzliwy przebieg debaty gazeta zaznaczyła, że dyskusja dotyczyła nie
tylko tego, czy wprowadzenie stanu wyjątkowego było politycznie usprawiedliwionym krokiem, ale wywołującym największe kontrowersje zagadnieniem było
stanowisko rządu, który nie widział potrzeby usprawiedliwiania swych decyzji
przed parlamentem. Paragraf 13 patentu lutowego był krytykowany przez liberałów, bowiem w dużej mierze wyłączał on rząd spod kontroli ciał ustawodawczych, toteż gazeta potraktowała debatę jako próbę sił pomiędzy rządem a parlamentem oraz jako test na umiejętność rozwiązywania takich kryzysów drogą parlamentarną55.
Kluczową dla obecności polskiej delegacji w Wiedniu w tym okresie stała się
sprawa mandatu Karola Rogawskiego, a dokładniej kwestia czy mandat parlamentarny wygasa w momencie, gdy parlamentarzysta został skazany wyrokiem
sądowym czy nie. W przypadku Rogawskiego nie chodziło nawet o skazanie go
prawomocnym wyrokiem, ale o sam fakt, że stanął on przed sądem, który go
zwolnił z powodu braku dowodów56. Sprawą tą Rada Państwa zajęła się w dniu 13
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grudnia 1864 r. Już wcześniej „Neue Freie Presse” przedstawiła swoje zdanie na
ten temat komentując debatę z dnia 3 grudnia i stwierdzając, że stosunek izby do
mandatu K. Rogawskiego, będzie probierzem jej liberalizmu. Został on skazany
przez sąd wojskowy za zdradę stanu i na tej podstawie pozbawiony mandatu. Następnie przez sąd wyższej instancji oczyszczony z zarzutu, ale rząd uznał, że jego
mandat wygasł. Po naradzie wstępnej w komisji parlamentarnej większość komisji
uznała racje rządu. Tymczasem gazeta stwierdziła, że po pierwsze sprawę wygaśnięcia mandatu można było rozpatrywać dopiero po uznaniu legalności wprowadzenia stanu oblężenia w Galicji przez parlament, co dotąd nie nastąpiło, bo rząd
nie wywiązał się z obowiązku przedstawienia konieczności podjętych środków. Po
drugie stała na stanowisku, że mandat parlamentarny w ogóle nie może być zawieszony, bo tak naprawdę to tylko wyborcy mogą pozbawić posła stanowiska przez
wyrażenie mu votum nieufności57. Ten artykuł wstępny nie przeszedł bez echa. Po
jego opublikowaniu prokuratura postawiła redakcji zarzut z paragrafu 65 kodeksu
karnego (zakłócenie porządku publicznego), wszczęła postępowanie, policja przeszukała lokal redakcji i zarekwirowała manuskrypt artykułu58.
Debata w tej sprawie odbyła się 13 grudnia i w wyniku przeprowadzonego głosowania izba uznała, że mandat K. Rogawskiego wygasł. Za jego utrzymaniem
obok Polaków głosowała też lewica izby, czyli liberałowie59. Komentując przebieg
debaty „Neue Freie Presse” stwierdziła, że nabrała ona dużego znaczenia politycznego, gdyż w czasie pertraktacji z Węgrami, rząd nie może sobie pozwolić na
łamanie konstytucyjnych uprawnień deputowanych, tak jak to miało miejsce
w przypadku Rogawskiego. Ponadto uznając sprawę za jeszcze nie do końca zamkniętą, zwróciła się do deputowanych polskich z apelem, by jednak nie rezygnowali oni z prac parlamentarnych i wyraziła nadzieję, że wśród polskich deputowanych zwycięży rozsądek i pozostaną oni w parlamencie60.
Polacy opuścili jednak Radę Państwa i wrócili do niej dopiero w maju 1865 r.,
już po zniesieniu stanu wyjątkowego. Byli podczas głosowań nad umową handlową ze Związkiem Celnym, gdy w posiedzeniu wzięło udział 23 posłów z Galicji61.
W lipcu 1865 r. Anton von Schmerling został zdymisjonowany, a jego miejsce
zajął Richard hr. Belcredi. Głównym jego zadaniem miało być doprowadzenie do
ugody z Węgrami. Tuż po objęciu rządów Belcredi wystosował on okólnik do
namiestników krajów niewęgierskich monarchii, w którym była między innymi
mowa o przyznaniu większej samodzielności poszczególnym krajom, w sprawach
językowych oraz administracji. Sam Belcredi określił tę politykę jako administra57
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cyjną decentralizację62. Program ten został oparty o założenia dyplomu październikowego, a co więcej 20 września 1865 roku zawiesił on („sistirt”) działanie patentu lutowego, zapowiedział też wolną drogę do negocjacji („Frei ist die Bahn”)
nad ustrojem państwa63. Z tego względu „Neue Freie Presse” wrogo traktowała tę
zmianę i konsekwentnie przez cały czas zwalczała jego politykę, którą określała
mianem „Sistirungspolitik”.
Tymczasem Polacy przychylnie przyjęli zaistniałe zmiany64. Dowodem były
adresy sejmu uchwalone w dniu 23 listopada 1865 r. W pierwszym wyrażono podziękowanie za manifest z 20 września i zapewniono o gotowości pracy nad dalszą przebudową państwa. Adres ten kończył się deklaracją: „Pełni przeto otuchy
i przejęci wdzięcznością, składamy u stóp Waszej Cesarskiej Królewskiej Apostolskiej Mości zapewnienie niezłomnej wierności i niezłomnego przywiązania do
Twej, Najjaśniejszy Panie, Najdostojniejszej Osoby i do Twego z chwałą nam panującego domu”65. Drugi adres, wyrażający podziękowanie za ogłoszoną właśnie
amnestię dla skazanych za wspieranie powstania, kończył się podobną deklaracją66. Sam Belcredi cieszył się sporą popularnością w Galicji. Wprawdzie na początku 1866 r. sympatia ta po kolejnym pojawieniu się pomysłu podziału Galicji
na część wschodnią i zachodnią mocno podupadła67, ale jesienią tego roku odrodziła się za sprawą mianowania Agenora Gołuchowskiego namiestnikiem Galicji
(przyznano mu wówczas honorowe obywatelstwa Lwowa68.
Wyrazy wdzięczności i sympatii wyrażane przez Polaków wobec zwalczanego
przez „Neue Freie Presse” Belcrediego spowodowały zdecydowaną reakcję z jej
strony. Adres z 23 listopada 1865 roku został skrytykowany jako wyraz małej mądrości politycznej oraz ślepego zaufania do rządu69.
Niepokój „Neue Freie Presse” wzbudzały też sygnały o możliwości porozumienia się Polaków i Czechów w walce o federalizację Austrii. Sojusz polskoczeski był dla idei centralizacji Austrii bardzo niebezpieczny, toteż gazeta konsekwentnie go zwalczała, starając się jednocześnie pozyskać Polaków. W artykule
„Nationale Allianzen” podkreślono, że interesy Polaków i Czechów zawsze były
sprzeczne, inne było też umiejscowienie Czech i Galicji w monarchii. Czechy jako
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członek Związku Niemieckiego były krajem o licznej ludności niemieckiej i Niemcy austriaccy nie mogli z nich zrezygnować. Z Galicją sprawa wyglądała zupełnie
inaczej. Niemieccy liberałowie w Austrii uważali, że jej historia i tradycje wymagały zupełnie odrębnego podejścia i jakkolwiek przeszłość Galicji nie dawała podstaw do domagania się uzyskania jak najdalej posuniętej autonomii, to jednak
swobody polityczne mogły stworzyć punkt wyjścia do rozszerzenia swobód narodowych. To zaś Polacy mogli uzyskać współpracując liberałami, z którymi nie
mieli żadnych konfliktów. Ucisk, jakiemu podlegała Galicja w dobie absolutyzmu
odczuwały też inne części monarchii. Polacy, zdaniem redakcji, powinni posiadać
jednak na tyle mądrości politycznej, by nie utożsamiać absolutystycznego systemu
z liberalnym elementem niemieckim. Ponadto powinni pamiętać, że gdy walczyli
w powstaniu styczniowym, większość liberalnej niemieckiej prasy i opinii publicznej sympatyzowała z nimi, podczas gdy Czesi przyjmowali ordery z Petersburga70.
Rok rządów Belcrediego nie przyniósł rozwiązania najważniejszej kwestii trapiącej monarchię – unormowania z Węgrami. Rozwiązanie tego problemu zostało
przyspieszone i wymuszone przez przegraną przez Austrię wojnę z Prusami i Włochami, gdy stało się jasne, że albo Austria uporządkuje swą politykę wewnętrzną,
albo się rozpadnie. Dla liberałów oznaczało to także, że nie było wykluczone, że
po fiasku misji Belcrediego opartej o zasady federalizmu, los państwa mógł znów
znaleźć się w rękach centralistów. Dlatego nie jest przypadkiem, że nazajutrz po
podpisaniu 23 sierpnia 1866 r. w Pradze pokoju kończącego wojnę z Prusami
i Włochami, w „Neue Freie Presse” ukazał się artykuł zatytułowany „Polnische
Parteibewegung”. Pretekstem do jego napisania stały się dwa wydarzenia: udział
Agenora Gołuchowskiego w tzw. Kongresie słowiańskim w Wiedniu, w sierpniu
1866 r. oraz prorosyjski artykuł w moskalofilskim „Słowie” (08.09)71. Dla liberałów była to znakomita okazja, by uderzyć w zagrażający im sojusz czesko-polski,
wykorzystując polskie obawy możliwością emancypacji ludności ruskiej w Galicji. Jednocześnie był to dobry pretekst by wysłać do Polaków sygnał o możliwości
współpracy.
„Neue Freie Presse” zastosowała tu metodę „kija i marchewki”. Z jednej strony pochwaliła Polaków za to, że zaczęli modyfikować swe stanowisko, bardziej
sceptycznie postrzegać politykę współpracy z Czechami (w świetle lwowskiej
korespondencji „Gazeta Narodowa” wezwała Gołuchowskiego, by na każdą niejednoznaczną propozycję Czechów udzielał odmownej odpowiedzi). Także „Neue
Freie Presse” nie zasypiała gruszek w popiele i komentując przebieg spotkania
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przedstawicieli Słowian austriackich w Wiedniu latem 1866 r., stwierdziła, że
jeszcze nie został wynaleziony sposób, który potrafiłby pogodzić interesy Czechów i Polaków72. Jednak zdaniem dziennika ta refleksja przyszła cokolwiek za
późno i nie było gwarancji, że ten stan sceptycyzmu wobec propozycji Czechów
potrwa dłużej. Tym niemniej podkreślano, że rusofilską deklarację „Słowa” należało przyjąć z zadowoleniem, gdyż przestraszyła ona Polaków i spowodowała, że
„cokolwiek zmęczeni biegiem po wolnej drodze” („etwas ermüdet von dem Laufer über die Freie Bahn”) ponownie zwrócili się ku idei centralnego parlamentu.
Według „Neue Freie Presse” stali się oni w tym momencie enfant chéri rządu,
który zmęczony postawą Czechów gotowy był udzielić Polakom daleko idących
koncesji, by znaleźć w nich punkt oparcia. Niemieccy liberałowie nie mieliby zaś
żadnych podstaw, by skarżyć się na taką zmianę, bowiem wśród wszystkich narodowości tej części monarchii Polacy byli przez nią uważani za najpoważniejszych sojuszników i układy z nimi uważała za najbardziej uzasadnione i pożądane73.
Z drugiej strony stwierdzenia zawarte w „Słowie” o przynależności Rusinów
do narodu rosyjskiego, były zdaniem gazety demonstracją odrębności narodowej
Rusinów i próbą uzyskania przez nich należnych im praw w procesie przekształcania się monarchii, a niewykluczone, że także manifestacją niechęci Rusinów do
ewentualnej nominacji Gołuchowskiego na stanowisko namiestnika. Redakcja zapewniła, że ze swej strony nie żywiła sympatii dla Rusinów, którzy byli nieprzewidywalni polityczne – spierali się z Polakami w sejmie i w Radzie Państwa, ale
bez słowa sprzeciwu poparli adres dziękczynny sejmu w sprawie manifestu z 20
września 1865 r., poza tym zawsze byli podporą absolutystycznych rządów, a ich
polityczne przywództwo znajdowało się w rękach greckokatolickiego kleru. Ale
też nie można było odmówić im prawa do formułowania i wyrażania własnych
programów oraz dążeń w sytuacji, gdy to samo robili Polacy, Czesi czy Słoweńcy.
Bo nie mogło być żadną przeszkodą dla Rusinów to, że dotąd Polacy mieli przewagę w Galicji, ani fakt, że wschodnia i zachodnia Galicja tworzyły jedną jednostkę administracyjną. Polski argument, że nie było żadnej narodowości ruskiej,
gdyż została ona wymyślona przez Franza Stadiona w 1848 r., nie wytrzymywał
zdaniem gazety krytyki, bo skoro Czesi i Słoweńcy zaczęli „bawić się” w narodowość, to dlaczego odmawiać tego prawa Rusinom. Toteż dla „Neue Freie Presse”
deklaracja „Słowa” była krokiem bardzo korzystnym ze względu na wynikającą
z niej dla Polaków konieczność obrony przed wzrostem tendencji rusofilskich
wśród ludności ruskiej. Jeśli Polacy już wcześniej skłonni byli zadowolić się daleko posuniętą autonomią pod warunkiem zagwarantowania współpracy z Wiedniem, to w obecnej sytuacji, tym bardziej będą skłonni współpracować z rządem,
niekoniecznie Belcrediego – bowiem liberałowie nie odrzucają z góry możliwości
współpracy z Polakami. Sojusz w tym kierunku zabezpieczyłby Polaków przed
72
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takimi enuncjacjami, jakie wysunęli Rusini, rządowi zaś dałoby mocniejszą pozycję wobec Czechów74.
Polacy nie wykazali jednak woli współpracy, toteż „Neue Freie Presse” zaostrzyła język artykułów. 5 grudnia 1866 r. ukazał się nieprzychylny Polakom
tekst, w którym zwrócono w uwagę na negatywny wpływ zmian zachodzących
w Galicji na międzynarodowe położenie Austrii. Wspieranie przez austriacki rząd
szlachty w Galicji miało dawać Rosji pretekst do ujmowania się za skarżącymi się
na ucisk Rusinami a polonizacja kraju była niemile widziana w Prusach, które forsowały wobec Polaków zupełnie odmienną politykę. Rosja też niechętnie patrzyła
na politykę A. Gołuchowskiego w Galicji przypominającą działalność Aleksandra
Wielkopolskiego w Królestwie Polskim przed powstaniem styczniowym. To prowadziło do zacieśniania i tak już ugruntowanych w poprzednich latach związków
pomiędzy Prusami a Rosją75. Bardzo nieprzychylne tony pojawiły się też w komentarzu do adresu „Przy Tobie, najjaśniejszy Panie, stoimy i stać chcemy” z 10
grudnia 1866 roku, który uznano przede wszystkim za wyraz wdzięczności dla
Belcrediego za swobody autonomiczne i mianowanie namiestnikiem Gołuchowskiego oraz votum zaufania dla rządu. Gazeta ironicznie skrytykowała te wyrazy
wierności i stwierdziła, że Polacy nie bardzo mieli za co dziękować w tak wylewnej formie. Przeanalizowawszy wypowiedzi posłów z debaty w dniu 10 grudnia
wskazała na niekonsekwencję Polaków – z jednej strony przywołała opinie zaprzeczające potrzebie istnienia wspólnej Rady Państwa, wskazujące na konieczność wyrugowania języka niemieckiego z administracji i szkolnictwa, z drugiej
zaś przytoczyła słowa adresu o misji ochrony cywilizacji zachodu, jaką w opinii
galicyjskich posłów miała mieć do wypełnienia Austria. Adres ten „Neue Freie
Presse” uznała sygnał ze strony Polaków o ich rzeczywistych intencjach – wciągnięcia Austrii w wojnę z Rosją celem odbudowy państwa polskiego76.
Niepokój „Neue Freie Presse” wzbudziły też głosy, jakie padły podczas debaty,
a postulujące konieczność współpracy z Czechami. Zdaniem redakcji adres zaproponował antyrosyjski program, który w Austrii mało kto chciałby poprzeć, a już
na pewno nie Czesi i dodała, że w Austrii jedynie Niemcy mogli stanowić oparcie
dla Polaków, że to właśnie parlament bardzo często stawał po ich stronie77. Jednocześnie sięgnęła po argument możliwości szukania przez liberałów poparcia wśród
Rusinów przeciwko Polakom78. To stwierdzenie było o tyle istotne, że „padło”
w okresie, gdy już zdawano sobie sprawę, że pozycja Belcrediego jest bardzo słaba i spodziewano się, że lada moment dojdzie do zmiany rządu.
Istotnie, początek roku 1867 przyniósł dymisję Belcrediego (7 lutego), wybór
nowych sejmów i zwołanie Rady Państwa, która przede wszystkim miała zająć się
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przegłosowaniem ugody z Węgrami i uchwaleniem konstytucji. Toteż nic dziwnego, że w odniesieniu do Galicji dla „Neue Freie Presse” kwestia udziału delegacji
sejmu galicyjskiego w obradach Rady Państwa nabrała kluczowego znaczenia,
przy czym wyraźnie widać, że w tym okresie starała się pozyskiwać przychylność
Polaków i kształtować grunt dla ich współpracy z liberałami. O ile jeszcze w grudniu 1866 r. krytykowano Polaków, to sytuacja zmieniła się wraz z wydaniem
w dniu 2 stycznia 1867 r. patentu cesarskiego rozwiązującego sejmy krajowe, rozpisującego nowe wybory i zapowiadającego zwołanie Rady Państwa. Oznaczało
to odwieszenie manifestu wrześniowego z 1865 r., przywrócenia konstytucji, konieczność zgromadzenia odpowiedniej ilości głosów potrzebnych do prac parlamentarnych w tym do zatwierdzenia ugody z Węgrami a przede wszystkim
uchwalenia nowej konstytucji. Stało się jasne, że 38 głosów, jakimi dysponowała
galicyjska delegacja mogło stać się bardzo przydatne, toteż starano się pozyskać
Polaków.
Już 8 stycznia opublikowany został artykuł pt. „Finis Poloniae” o postępującym procesie likwidacji odrębności Królestwa Polskiego. Wskazano w nim też na
prześladowania religijne katolików w Rosji oraz na krwawe stłumienie powstania
zabajkalskiego i natychmiast dodano: walka Polaków o wolność zawsze była
związana z liberalizmem, zwłaszcza z liberalizmem niemieckim79. Także zaczęto
znacznie więcej uwagi poświęcać wewnętrznej polityce Galicji, która od początku
1867 r. była coraz bardziej napięta. Według przytoczonej przez „Neue Freie Presse” lwowskiej korespondencji „Kreuzzeutung”80 prezentowana od jesieni 1865 r.
harmonia w obozie polskim zaczęła pękać, ujawniły się rysy pomiędzy arystokratami i demokratami. Partia demokratyczna odrzuciła maskę lojalizmu i w toczącej
się kampanii wyborczej rzuciła wyzwanie arystokratom. Wprawdzie namiestnik
Agenor Gołuchowski skonfiskował numer „Dziennika Lwowskiego”81 zawierający program demokratów, ale było mu coraz trudniej ukrywać rozbicie wewnątrz
obozu polskiego i trzymać radykałów w cuglach. Program ten ujrzał zresztą światło dzienne; zawarto w nim ostrą krytykę szlachty, której działania zdaniem demokratów nie prowadziły do spełnienia polskich oczekiwań. Demokraci domagali
się, by najpierw zagwarantować Polakom w Galicji należne im prawa, a dopiero
później myśleć o uczestnictwie galicyjskiej delegacji w obradach Rady Państwa.
Odwrotna kolejność byłaby zdradą i przestępstwem. Według demokratów Galicja
dla wyrwania się ze swego beznadziejnego położenia potrzebowała czegoś znacznie bardziej konkretnego niż namiestnika Polaka i pustych obietnic. Co więcej,
program porównując sytuację Polaków pozostałych zaborach, stwierdził, że w Ga79

Tamże, nr 847 (MB) z 8 stycznia 1867.
Właściwie „Neue Preußische Zeitung”, konserwatywny dziennik pruski założony w 1848 roku,
a nazywany tak od rzucającego się emblematu czarnego krzyża wrysowanego w tytuł gazety.
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„Kreuzzeitung” omówiła tu broszurę Henryka Schmitta, Uwagi bezstronnego niewyborcy do
panów wyborców w sprawie wyborów poselskich. Tekst ten został opublikowany w dodatku do
„Dziennika Lwowskiego”. Zob. S. Pijaj, Między polskim patriotyzmem a habsburskim lojalizmem:
Polacy wobec przemian ustrojowych monarchii habsburskiej (1867-1871), Kraków 2003, s. 109-110.
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licji była ona najbardziej niekorzystna – tu wszystkie siły duchowe i materialne są
całkowicie skrępowane, podczas gdy Królestwo Polskie nie było całkowicie pozbawione warunków do rozwoju życia narodowego, a zabór pruski, dzięki korzystnemu położeniu gospodarczemu szybko wzmacniał się ekonomicznie. Partia
szlachecka była tym programem oraz wrażeniem, jaki on wywołał w niższych
warstwach społecznych znacznie poruszona82. Ataki na rząd i taktykę polską kierowane były także w czasie toczącej się właśnie kampanii wyborczej. W ostrych
słowach wyrażał się na ten temat w czasie zgromadzenia wyborczego 24 stycznia
we Lwowie Aleksander Dunin-Borkowski83.
Po wyborach sprawa obesłania Rady Państwa i oczekiwanych przez Polaków
ustępstw były ściśle ze sobą powiązane. Wyjazd A. Gołuchowskiego do Wiednia
na początku lutego wzbudził wielkie oczekiwania, tym większe jednak było rozczarowanie, gdy wrócił z pustymi rękami. Lwowskie gazety w ostrych słowach
zaczęły atakować rząd. Ze względu na położenie Gołuchowski rozważał rezygnację, ale po konferencji z księciem Leonem Sapiehą postanowił pozostać na stanowisku. Zarówno namiestnik, jak i najważniejsi posłowie sejmowi, uważali, że Austria znalazła się w okresie przejściowym i Reichsrat musiał przekształcić się
w konstytuantę, toteż był on za obesłaniem parlamentu. Spora grupa posłów sejmowych była temu przeciwna, ale jak zaznaczył korespondent propozycje współpracy napływające ze strony Czechów pozostawały bez odpowiedzi84. W tym czasie w Wiedniu rozmawiał też z Beustem Mikołaj Zyblikiewicz i choć podczas tej
rozmowy Beust wyraził swą życzliwość dla Galicji i zapewnił, że w żadnej mierze
nie zboczy Galicja pod jego rządami z drogi obranej za czasów jego poprzednika,
to jednak Zyblikiewicza nieprzyjemnie dotknął fakt, że Beust unikał wyraźniej
odpowiedzi na pytanie czy rząd sankcjonuje przyjętą przez ostatni sejm ustawę
szkolną85.
Tymczasem przebieg prac w sejmie wskazywał, że delegacja pomimo wszystko zostanie do Wiednia wysłana. Wskazywać na to miały zdaniem korespondenta
wyniki wyboru komisji, jaka ma się zająć zaopiniowaniem reskryptu ministerialnego z dnia 4 lutego 1867 roku86. Wśród 9 członków komisji, tylko dwóch należało do przeciwników wysłania deputacji (hr. Adam Potocki i Kazimierz Grocholski), pozostali zaś – Florian Ziemiałkowski, Wiktor Zbyszewski, Józef Majer,
Kornel Krzeczunowicz, Tomasz Barewicz, Mikołaj Zyblikiewicz i Maurycy Kabat
należeli do zwolenników uczestniczenia w pracach Rady Państwa. Projekt wysłania delegacji popierali liberałowie, reprezentanci inteligencji, deputowani miejscy
i wiejscy wraz z partią ruską, którym przewodniczył Gołuchowski. Partia opozycyjna (szlachecka), prowadzona była przez Adama Potockiego. Jednym z ważniej82
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szych argumentów użytych przez zwolenników wysłania delegacji, była groźba
A. Gołuchowskiego, że w razie problemów ustąpi on ze stanowiska namiestnika.
Aczkolwiek w tym czasie jego popularność mocno zmalała, to jednak większość
sejmu jego ustąpienie uważała za niekorzystne, że we wszystkim była mu skłonna
ustąpić. Namiestnik szedł tu wyraźnie przeciw opinii prasy, która generalnie była
przeciwna wysłaniu delegacji. Gdy opinie opozycyjne były wyrażane zbyt ostro,
Gołuchowski nie wahał się uciekać do konfiskat. W lutym środki te stosowane
były przeciwko demokratycznemu: „Dziennikowi Lwowskiemu” i „Dziennikowi
Literackiemu”, co spowodowało dalszy spadek jego popularności87.
Komisja reskryptowa postanowiła, by wysłać delegację do Wiednia, ale zaproponowała, najpierw głosowanie nad adresem wyrażającym wątpliwości sejmu galicyjskiego, co do charakteru przyszłej Rady Państwa88. Projekt adresu przedstawiono posłom jeszcze 26 lutego, gdzie wywiązała się nad nim gorąca dyskusja
w klubie. Adam Potocki, Henryk Wodzicki oraz Stanisław Tarnowski, który właśnie wrócił z Pragi z księciem Konstantym Czartoryskim, bronili poglądu, że sejm
galicyjski musi ramię w ramię stać przy sejmie czeskim i przegłosować możliwie
jednobrzmiący adres. Partia liberalna, pod przewodnictwem Ziemiałkowskiego
i Kabata, obawiając się aliansu z Czechami, wyrażała chęć współpracy z liberałami niemieckimi i dążyła do uchwalenia adresu, który tylko zaznaczyłby historyczno-narodowe prawa Polaków. Po długiej i gorącej dyskusji, obie strony porozumiały się jedynie w kwestii wysłania delegacji z zastrzeżeniem spełnienia żądań,
które zostaną wyrażone w adresie. Dopiero wiadomość o rozwiązaniu sejmu
w Pradze 26 lutego skłoniła partię szlachecką do ustępstw. Ostatecznie przyjęty
projekt adresu wyrażał prośbę do cesarza, by przy przyszłej organizacji państwa
nie naruszyć historyczno-narodowej indywidualności kraju. Przyjęciu adresu nie
sprzeciwiał się też Gołuchowski, choć wyrażano obawy, że w ostatniej chwili dostanie dyrektywę z Wiednia i doprowadzi do odrzucenia adresu w głosowaniu.
Wtedy opozycja 20-30 głosów ruskich, której nikt się nie obawia, mogła by się
znacznie powiększyć i spowodować upadek wniosku. Własny projekt adresu złożyli też Rusini, Został on przygotowany przez Wawrowskiego i wyrażał radość
z powrotu do patentu lutowego oraz dziękował za zwołanie Reichsratu, do którego
Rusini zadeklarowali chęć bezwarunkowego wysłania delegacji89.
Ostatecznie debata nad adresem odbyła się w dniach 1 i 2 marca. Miała ona
bardzo burzliwy przebieg. W głosowaniu 99 posłów opowiedziało się przeciw
przyjęciu adresu, 34 było za. Postanowiono o bezwarunkowym wysłaniu delegacji
do Rady Państwa90.
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Został on przygotowany przez Ławrowskiego; z radością witał powrót do patentu lutowego
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Decyzja sejmu galicyjskiego odrzucająca znaczną większością głosów federalistyczny zdaniem „Neue Freie Presse” adres, oznaczała dla redakcji izolację Czechów w ich walce z Radą Państwa i dawała rządowi możliwość zastosowania
z całym zdecydowaniem wobec Czechów „środków konstytucyjnych”, co sprowadzało się do administracyjnych wysiłków zdławienia czeskiego oporu91. W odniesieniu do Polaków gazeta wyraziła zadowolenie ze zwycięstwa wśród nich tendencji liberalnych oraz nadzieję na współdziałanie polskiej delegacji z liberałami
niemieckimi92. Dlatego też najchętniej na czele delegacji widziała Floriana Ziemiałkowskiego93. W międzyczasie, jeszcze podczas prac sejmowych nad adresem,
gazeta obserwowała kontakty federalistów polskich z czeskimi, ale po informacji,
że Polacy pomimo wszystko postanowili obesłać Radę Państwa, pozostawiono tę
kwestię bez komentarza94.
Podjąwszy decyzję o udziale w obradach Rady Państwa, przed Polakami stanęła konieczność ustalenia taktyki postępowania w parlamencie. Jeszcze przed
rozpoczęciem obrad postanowiono, że przed pojawieniem się w Wiedniu członkowie galicyjskiej deputacji zbiorą się w Krakowie, by ustalić strategię. Początkowo nie wiedziano, kto obejmie przewodnictwo delegacji, które kiedyś dzierżył
Franciszek Smolka, a po nim Kazimierz Grocholski. W marcu 1867 r. ani Smolka,
ani Grocholski, którzy głosowali przeciwko wysłaniu delegacji, nie znaleźli się
w jej składzie. Walka o przewodnictwo nad nią wahała się pomiędzy Florianem
Ziemiałkowskim a Adamem Potockim95. Pojawienie się delegacji w Wiedniu podsyciło oczekiwania Galicji na rozszerzenie swobód autonomicznych i uzyskanie
koncesji. Podstawowym oczekiwaniem było utworzenie odrębnej kancelarii dworskiej dla Galicji lub przynajmniej mianowania specjalnego ministra dla kraju.
Wokół tego zagadnienia koncentrowały się rozmowy toczone między Polakami
a Beustem na początku czerwca, których kulminacyjny moment przypadł na
ostatnie godziny przed przyjęciem adresu koronacyjnego96. Najbardziej oczekiwanym rozwiązaniem było utworzenie kancelarii dworskiej. Jak wyjaśniła „Gazeta
Narodowa” nie była to jedynie kwestia nomenklatury, jak na pierwszy rzut oka
mogłoby się wydawać. Kancelaria dworska („Hofkanzlei”) była w Austrii pojęciem rozwiniętym, jasno oznaczającym co się pod nim kryje, natomiast „minister
dla Galicji” był kategorią niejasną, niesprecyzowanym, urzędem, którego kompetencje można by było dowolnie kształtować97. Dlatego pojawiające się od maja in91
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formacje o planowanym (i ostatecznie niedoszłym do skutku w 1867 r.) mianowaniu ministrem rolnictwa hr. Alfreda Potockiego odbierane były w Galicji jako odmowa rządu dla postulatów Galicji w tym względzie98.
Ostatecznie Polacy poparli adres. „Neue Freie Presse” wyraziła zadowolenie,
że praktycznie cała Izba (oprócz Tyrolczyków) głosowała za adresem, bowiem
w ten sposób do Czechów został wysłany sygnał, że są zupełnie osamotnieni. Gazetę nieprzyjemnie zaskoczyło tłumaczenie Polaków i Słoweńców, że poparli oni
adres przede wszystkim ze względu na Węgrów. Przecież – stwierdziła redakcja –
obie te narodowości żyją w Austrii, toteż powinny przede wszystkim mieć na
uwadze dobro tego państwa. Wyraziła też przypuszczenie, że Polacy nie poparli
adresu bezinteresownie, ale że musiały być poczynione ze strony Beusta jakieś
obietnice związane z rozszerzeniem autonomii Galicji99. Gdy w miarę upływu czasu zaczęły docierać coraz to bardziej fantastyczne wiadomości na temat obiecanych przez Beusta koncesji – a wedle szerzących się w Galicji pogłosek przekazanych w korespondencji ze Lwowa, miał on obiecać Adamowi Potockiemu i Florianowi Ziemiałkowskiemu, że wszystkie zaproponowane przez sejm ustawy dotyczące autonomii Galicji zostaną sankcjonowane, tj. Galicja ma otrzymać kanclerza dworskiego, galicyjską Radę Szkolną, język polski jako urzędowy w administracji sądownictwie, rozszerzenie prawa wyborczego oraz własny Sąd Najwyższy
z siedzibą we Lwowie. „Neue Freie Presse” ostro skrytykowała Polaków, że swe
poparcie dla propozycji rządowych uzależniają od spełnienia ich postulatów dotyczących autonomii i traktują pertraktacje w kategoriach targu100. Toteż polskie
apetyty studzono przypominaniem o sytuacji Polaków pod pozostałymi zaborami
i pytano retorycznie, czy byliby w stanie przyznać Rusinom te same swobody,
których się domagali101.
Nie było tajemnicą, że w Kole Polskim nadal silne były wpływy federalistów,
dążących do współpracy z Czechami102. Jak podał lwowski korespondent, informacja, że Ziemiałkowski zostanie mianowany wiceprezydentem izby nie zrobiła
w Galicji najlepszego wrażenia, bowiem zaczęto się martwić, że przez to wpływ
F. Ziemiałkowskiego zostanie osłabiony i w konsekwencji wzmocniona pozycja
partii sympatyzującej czeskimi federalistami. F. Ziemiałkowski stał na czele partii,
która domagała się jak najszerszej autonomii dla Galicji, jednak przy tym nie odrzucała znaczenia wspólnego parlamentu103. Można śmiało przyjąć, że jeszcze bardziej niż opinię publiczną w Galicji, scenariusz taki niepokoił liberałów.
w Wiedniu i pośredniczyły między panującym, a podległymi bezpośrednio sobie właściwymi naczelnymi władzami krajowymi, powołanymi do właściwego zarządu. Zob. O. Balzer, Historya ustroju Austrii w zarysie, Lwów 1899, s. 395-398, 410-411.
98
„Neue Freie Presse”, nr 970 (MB) z 14 maja 1867, nr 972 (MB) z 16 maja, nr 973 (MB) z 17
maja 1867.
99
Tamże, nr 994 (MB) z 7 czerwca 1867.
100
Tamże, nr 991 (MB) z 4 czerwca 1867, nr 1006 (MB) z 20 czerwca 1867.
101
Tamże, nr 1006 (MB) z 20 czerwca 1867.
102
Tamże, nr 991 (MB) z 4 czerwca 1867.
103
Tamże, nr 973 (MB) z 17 maja 1867.
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Znakomitą okazją do rozbicia wciąż zagrażającemu sojuszowi polskoczeskiego stała się sprawa udziału czeskich delegatów w Zjeździe Słowiańskim,
zorganizowanym z okazji Wystawy Etnograficznej w Moskwie, maju i czerwcu
1867 r. Dla „Neue Freie Presse”, zjazd był akcją mającą na celu realizację ekspansywnej polityki Rosji, podczas którego Słowianie z Turcji i Austrii mieli się zebrać w Moskwie, by „na grobie Polski świętować rosyjski panslawizm”104. Szczególnie dużo miejsca poświęcono przedstawieniu zachowania Czechów w Rosji, ich
prorosyjskich oraz antyaustriackich i antypolskich wypowiedzi105, a zwłaszcza
skupiono się na mowie Františka Riegera w Parku Sokolnickim w Moskwie
(2 czerwca). Nietrudno się domyślić, jakie wrażenie na Polakach musiały wywrzeć słowa: „My, Czesi otwarcie wypowiadamy się przeciw Polakom za ich
walkę z uciskanymi Rusinami. Powstanie styczniowe było wielkim grzechem
przeciwko Rosji i nieszczęściem dla całej Słowiańszczyzny” („Wir, Czechen sprechen uns frei gegen Polen aus wegen seiner Kämpfe mit dem unterdrückten KleinRussland. Die Erhebung Polens war eine große Sünde gegen Rußland und ein
Unglück für das ganze Slawenthum”)106.
Zabiegi te niewątpliwie padały na podatny grunt. W Galicji od lata 1866 r. narastało zaniepokojenie nasilającą się agitacją pansłowiańską i rusofilską, o czym
regularnie donoszono w korespondencjach z Galicji107. Prasa galicyjska bardzo
negatywnie zareagowała na nasilenie się tendencji prorosyjskich w Czechach
związku z Wystawą Etnograficzną i Zjazdem Słowiańskim108.
„Neue Freie Presse” odniosła się również do korespondencji z Galicji oraz informacji prasy niemieckiej donoszących o narastającej agitacji rusofilskiej i podatności na nią chłopów ruskich oraz pojawiających się przypadkach rozruchów.
Liczba tych korespondencji od czasu Zjazdu Słowiańskiego wzrosła lawinowo109,
ale dawały one obraz na tyle jednostronny i generalnie korzystny dla Polaków, że
wywołały reakcję w postaci artykułu „Galizische Zustände”. Redakcja gazety
stwierdziła, że nie ma złudzeń, co do roli jaką odgrywali wśród Słowian austriackich agenci z Rosji, jednak przeanalizowawszy sprawę uznała, że dla polskich kół
szlacheckich bardzo wygodnie było zaprezentowanie opinii austriackiej sprawę
właśnie w ten sposób – oto podburzeni propagandą pansłowiańską chłopi buntują
się, a polska szlachta pozostaje lojalna wobec tronu. Otóż według gazety i przyto104

Tamże, nr 950 (MB) z 24 kwietnia 1867.
Tamże, nr 982 (MB) z 26 maja 1867, nr 983 (MB) z 27 maja.
106
Tamże, nr 1000 (MB) z 14 czerwca 1967. Z mowy tej „Neue Freie Presse” wyciągnęła najbardziej sążniste fragmenty, w polskiej prasie nie mniej szczegółowo analizowano mowę Riegera, której
nie oceniano jednoznacznie negatywnie, dostrzegano w niej także elementy prapolskie. Zob. M. Tanty,
Panslawizm, carat, Polacy: Zjazd Słowiański w Moskwie 1867 roku, Warszawa 1970, s. 143-147.
107
„Neue Freie Presse”, nr 703 (MB) z 14 sierpnia 1866, nr 707 (MB) z 18 sierpnia 1866, nr 845
(MB) z 6 stycznia 1867, nr 950 (MB) z 24 kwietnia, nr 970 (MB) z 14 maja.
108
Tamże, nr 960 (MB) z 4 maja 1867.
109
Tamże, nr 1007 (AB) z 21 czerwca 1867, nr 1008 (MB) z 22 czerwca, nr 1025 (MB) z 10 lipca, nr 1025 (MB) z 10 lipca, nr 1032 (MB) z 17 lipca, nr 1034 (MB) z 19 lipca, nr 1049 (MB) z 3
sierpnia, nr 1052 (MB) z 6 sierpnia.
105
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czonej przez nią relacji osoby przedstawiającej się jako „naoczny świadek” sprawa
wyglądała zupełnie inaczej. Opinia publiczna w Austrii została wprowadzona
w błąd, jeśli chodzi o interpretację wypadków w Galicji, przyjmując za dobrą monetę twierdzenie, że chłopi występują przeciw rządowi, a szlachta zwalcza ich
ruch trwając wiernie przy rządzie. Przecież – zauważył „naoczny świadek” –
przez dziesiątki lat to właśnie chłopi galicyjscy, bez względu na wyznanie (bo
o narodowości trudno tu mówić) popierali rząd cesarski, w którym znajdowali
oparcie przeciwko gwałtom zadawanym przez szlachtę. To szlachta zawsze była
elementem niepewnym, nielojalnym i buntowniczym. Kwestia narodowości – polskiej czy ruskiej, znajdowała się zresztą wśród chłopstwa galicyjskiego na drugim
planie, bowiem na plan pierwszy wysuwały się konflikty ze szlachtą i walka
o przetrwanie. Dotąd chłopi w sporach ze szlachtą znajdowali oparcie w urzędnikach austriackich. Przedstawienie oporu chłopskiego jako ruchu prorosyjskiego
jest próbą szlachty odsunięcia włościan od skutecznego wsparcia rządu i załatwienia w wygodny dla niej sposób odwiecznych zatargów z chłopami. Co do rozruchów i niepokojów, to miały one rzeczywiście miejsce, ale nie były ani prorosyjskie, ani tym bardziej skierowane przeciwko Austrii, lecz przeciwko szlachcie.
Wzburzenie wzmogło się ostatnimi czasy z dwóch powodów. Pierwszym było
wprowadzenie nowej ustawy gminnej, oddzielającej tereny dworskie od gminnych, co zaowocowało utratą przez chłopów bezpośredniej ochrony rządowej,
drugą zaś obsadzenie Polakami urzędów. Polscy urzędnicy z natury rzeczy nie
byli skłoni do udzielania takiej pomocy chłopom jak zwykła to była dotąd czynić
cesarska administracja nie związana ze szlachtą. Toteż pansłowiańska propaganda
mogła znajdować podatny grunt w niektórych kręgach (duchowieństwo), ale
chłopstwo w swej masie dostrzegało korupcję i niesprawiedliwość władz rosyjskich, dlatego było odporne na tę agitację110.
Można uznać, że był to bardzo jasny i czytelny sygnał pod adresem szlachty informujący o istnieniu w Galicji sił, na których rząd austriacki zawsze może się
oprzeć w przypadku zbyt daleko posuniętych żądań autonomicznych111.
Kulminacyjnym momentem 1867 r. były prace nad ustawami konstytucyjnymi
w parlamencie rozpoczęte w czerwcu i głosowania nad nimi w październiku 1tego
roku. Generalnie rzecz ujmując Polacy współpracowali z niemiecka liberalną
większością przy uchwalaniu kolejnych ustaw, co spotykało się z uznaniem redakcji, która chwaliła Polaków za dotrzymywanie obietnic i wsparcie dla prokonstytucyjnej większości112. Jednak 17 października, w dniu głosowania nad ustawą
o reprezentacji państwa zmieniającej patent lutowy, gazeta zauważyła, że w kuluarach parlamentarnych nie było tajemnicą, gdyż w Kole Polskim nie wszyscy posłowie głosowali zgodnie ze swą wolą, bowiem istniała grupa 14-15 delegatów,
110

Tamże, nr 1056 (MB) z 10 sierpnia 1867.
Należy jednak zaznaczyć, że w korespondencjach dotyczących postaw chłopów galicyjskich
w tym czasie zaznaczono ich rozczarowanie postawą rządu, który pozostawił ich na łasce szlachty.
Zob. „Neue Freie Presse”, nr 1068 (MB) z 22 sierpnia 1867, nr 1107 (MB) z 28 września.
112
Tamże, nr 1122 (MB) z 15 października 1867, nr 1123 (MB) z 16 października.
111
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którzy narzucali innym swoje zdanie. Większość w klubie należała do tzw. frakcji
krakowskiej, która wciąż utrzymywała kontakty z feudałami różnych narodowości. Zdaniem gazety: Henryk Wodzicki, Jan Czajkowski, Kornel Krzeczunowicz,
Leon Chrzanowski, Mikołaj Zyblikiewicz narzucali swą wolę większości klubu,
a druga frakcja, z Florianem Ziemiałkowskim na czele, dostosowywała się do
nich. „Neue Freie Presse” zganiła Polaków, stwierdzając, że o ile w innych przypadkach takie utrzymywanie dyscypliny byłoby godne pochwały i naśladowania,
to w kwestii spraw konstytucyjnych nie jest wskazane utrzymywanie jedności
klubu takimi terrorystycznymi metodami, tym bardziej w interesie grupy popierającej feudałów i przestrzegła, by Polacy mieli na uwadze, że na razie to większość
parlamentarna potrzebowała ich głosów, ale sytuacja może się odwrócić113.
Polacy zagłosowali przeciw ustawie114. Wywołało to niezwykle ostry atak
„Neue Freie Presse”, która uznała, że głosując przeciw niej Polacy popełnili akt
politycznej zdrady, a zarazem wykazali polityczną nieroztropność zrywając z większością parlamentarną. Zadeklarowała, że odtąd będą oni dla niej tym, czym dotąd
byli Czesi, a „ten czarno-żółty płaszczyk, którym okryli się, będzie mieć ciągle
przed oczami, jak również to, co pod nim ukrywają”; dodatkowo bacznie obserwować będą jej redaktorzy gospodarkę w Galicji i dokładniej zajmą się sprawami
jej autonomii. Zarzuciła Polakom niewdzięczność wobec niemieckiej większości,
która dotąd ich popierała i obiecała, że teraz zacznie odpłacać Polakom pięknym
za nadobne. W związku z takim zachowaniem, zaznaczyła, że Niemcy muszą
przestać być ugodowi wobec całego świata, a zacząć być świadomi swych obowiązków względem państwa, którego są obywatelami. Zaś Polakom należy przypomnieć, że z punktu widzenia ich położenia międzynarodowego, Wiedeń był dla
nich dalej zdrowszym miejscem niż Moskwa115.
Ustawy konstytucyjne trafiły do Izby Panów, by ponownie wrócić do Izby Poselskiej, gdzie 7 grudnia zostały przegłosowane, tym razem także przy udziale
Polaków116. Tu można się zastanawiać, czy tekst „Die Czechen und die Panslawismus”117 z 5 grudnia wskazujący na prorosyjskie sympatie Czechów; przypominając o ich udziale w Wystawie Etnograficznej był zamieszczony przypadkowo,
czy też miał służyć kształtowaniu opinii Polaków. Tak naprawdę to jednak w tym
113

Tamże, nr 1124 (MB) z 17 października 1867. 16 października odbyło się posiedzenie Koła
Polskiego w sprawie głosowania nad ustawą o reprezentacji państwa. Zdecydowano na nim o głosowaniu przeciw ustawie. Taki wniosek postawił Ziemiałkowski. Zob. Protokoły Koła Polskiego w wiedeńskiej Radzie Państwa: (Lata 1867-1868), oprac. i wstęp Zbigniew Fras i Stanisław Pijaj, Kraków
2001, s. 96. Frakcja krakowska nie miała większości w Kole, ale skupiała najwybitniejszych Polaków
w ówczesnej Radzie Państwa. Zob. Z. Fras, Florian Ziemiałkowski (1817-1990): biografia polityczna,
Wrocław 1991, s. 101.
114
Stenograpfische Protokolle über die Sitzungen des Hauses der Abgeordnetes des Reichstages,
IV. Sesion (vom 20. Mai 1867 bis 15 Mai 1969), 39. Sitzung der 1. Session am 17 October 1867,
Wien 1867, s. 997.
115
„Neue Freie Presse”, nr 1125 (MB) z 18 października 1867.
116
S. Pijaj, dz. cyt., s. 183.
117
„Neue Freie Presse”, nr 1173 (MB) z 5 grudnia 1867.
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czasie wszystko przemawiało za tym, że taki zabieg był zbyteczny. Sytuacja
zmieniła się bowiem na niekorzyść Polaków. Liberałowie przekonali się, że są
w stanie zgromadzić odpowiednią liczbę głosów, która umożliwia im forsowanie
ich projektów. Od czerwca dysponowali stabilną grupą ponad 100 deputowanych,
która w głosowaniach październikowych pozwalała im uzyskiwać pożądaną większość118. Dopóki nikt w Galicji nie kwestionował uczestnictwa delegacji w pracach
parlamentu i nie podważano decyzji sejmu z 2 marca 1867 r. o bezwarunkowym
obesłaniu Rady Państwa, dopóty wydawało się, że istnieje możliwość porozumienia się z Polakami, tym bardziej, że w Kole Polskim wciąż dominującą rolę odgrywała grupa Floriana Ziemiałkowskiego119. Polacy byli trudnym partnerem,
trzeba było kupować ich poparcie, ale też dali dowód ogromnej wytrzymałości na
niepowodzenia polityczne i przez długi czas pozwalali się zwodzić obietnicom
rządu, które tak naprawdę niewiele im dawały120, toteż była to w efekcie korzystna
dla liberałów sytuacja.
Po uchwaleniu ustaw konstytucyjnych i uzyskaniu przez nie sankcji cesarskiej
21 grudnia 1867 r., Rada Państwa przerwała obrady. Po ich wznowieniu w lutym
1868 roku zajęła się sprawą opracowania ustaw ograniczających uprzywilejowane
stanowisko kościoła w sprawach regulowania i wykonywania przepisów prawa
małżeńskiego, kształtowania stosunków międzywyznaniowych i nauczania religii
w szkołach121. Prace te rozpoczęte jeszcze latem 1867 r., teraz nabrały tempa. Także tutaj lewica nie musiała się specjalnie starać, by zjednywać dla swych projektów posłów polskich, bowiem ci w większości byli za zmianami proponowanymi
przez liberałów w tym zakresie, takich modyfikacji domagała się też opinia publiczna w Galicji122, a w Kole Polskim w sprawach religijnych nie obowiązywała
zasada solidarności123, toteż tym łatwiej można było liczyć na współpracę z jego
liberalnym skrzydłem, choć i tu nie obywało się bez zgrzytów124. Dlatego też na
łamach „Neue Freie Presse” sprawy Galicji w następnych miesiącach znalazły się
na dalszym planie. Informowano o zaczynającej wówczas działalność Radzie
118
Die Habsburgermonarchie 1848-1918, Bd. VII, Verfassung und Parlamentarismus, Teilband
1, Verfassungsrecht, Verfassungswirklichkeit, Zentrale Represäentativkörperschaften, Wien 2000,
s. 909-910.
119
S. Pijaj, dz. cyt., s. 184.
120
J. Zdrada, Historia Polski 1795-1914, Warszawa 2007, s. 631.
121
H. Rumpler, dz. cyt., s. 419-421; A. Dziadzio, dz. cyt., s. 233.
122
„Neue Freie Presse”, nr 1046 (MB) z 31 lipca 1867.
123
S. Pijaj, dz. cyt., s. 184-188.
124
W październiku toczyła się debata nad dopuszczeniem i równouprawnieniem z kościelnymi
także ślubów cywilnych. Wiązało się to także z prawnym usankcjonowaniem ślubów pomiędzy
chrześcijanami a żydami, które w świetle konkordatu i jego wpływu na ustawodawstwo cywilne były
nieważne, a zaliczane były do konkubinatu. Część polskich deputowanych zagłosowała za nowym
projektem prawa małżeńskiego, a później po wprowadzeniu dalszych liberalizujących poprawek
z grupy tej ostał się tylko jeden, dr Landesberger. „Neue Freie Presse” stwierdziła wówczas cierpko,
że Polacy mogliby być bardziej szczerzy – chętnie głoszą hasła liberalne i wolnościowe, ale głosują
zgodnie ze stanowiskiem konserwatystów. Zob. „Neue Freie Presse”, nr 1131 (MB) z 24 października 1867.
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Szkolnej Krajowej, mianowaniu ministrem rolnictwa Alfreda Potockiego czy
sprawie Sary Chaje125. Kwestie galicyjskie powróciły na strony „Neue Freie Presse” z niespotykanym dotąd natężeniem jesienią 1868 r., w związku z niedoszłą
wrześniową wizytą cesarską w Galicji, następnie wraz z uchwaloną wówczas rezolucją sejmu galicyjskiego, a przede wszystkim w kontekście działalności Franciszka Smolki, domagającego się cofnięcia uchwały sejmu z 2 marca 1867 r.
Na zakończenie warto się zastanowić, czy i na ile próby „Neue Freie Presse”
kształtowania opinii Polaków osiągały zamierzony rezultat. Nie ulega wątpliwości, że Polacy zdawali sobie sprawę z wagi wiedeńskiej opinii publicznej. Znakomitym tego dowodem jest fakt, że sami próbowali ją kształtować poprzez współpracę z wiedeńskim dziennikiem „Die Debatte”, dzięki któremu starali się kreować w Wiedniu korzystny klimat dla Galicji126. Pozwala to jednoznacznie stwierdzić, że nie lekceważyli czynnika, jakim była opinia publiczna. Czy śledzili publikacje „Neue Freie Presse” traktujące o tych dążeniach? Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić że tak. Gdy 10 sierpnia 1867 r. w „Neue Freie Presse” ukazał się przytoczony wyżej bardzo krytyczny wobec Polaków artykuł „Galizische Zustände”, 13 sierpnia ogłoszono w „Die Debatte” artykuł o samym tytule,
ale stawiający Polaków w daleko korzystniejszym świetle127. Trudno uznać to za
zbieg okoliczności, bardziej wydaje się prawdopodobne, że była to reakcja Polaków na niepochlebną dla nich publikację „Neue Freie Presse”. Czy „Neue Freie
Presse” rzeczywiście była w stanie wpływać na zachowanie Polaków w Radzie
Państwa i skłonić ich do współpracy z liberałami? Raczej nie, przynajmniej nie
bezpośrednio. I bez „Neue Freie Presse” wśród Polaków narastała niechęć do
125

Według relacji „Neue Freie Presse” sprawa polegała na tym, że we Lwowie żydowska dziewczynka uciekła od ojca, schroniła się klasztorze benedyktynek i tam wbrew jego woli była przetrzymywana i przygotowywana do chrztu. Ojcu odmówiono prawa i możliwości zobaczenia się z nią.
Ani władze państwowe ani namiestnictwo nie interweniowały. Zaczęto działać dopiero po interwencji parlamentu, ale bezskutecznie, bo zakonnice odmówiły w ogóle wstępu na teren zakonu i jak
stwierdził jeden z polskich deputowanych, by złamać ich opór, trzeba by było brać klasztor szturmem. Dla „Neue Freie Presse” sprawa ta ujawniła zatrważający obraz bezradności władz państwowych wobec samowoli kleru. Co do zachowania Gołuchowskiego w tej sprawie, to gazeta zarzuciła
mu, ze nie dopełnił należycie swoich obowiązków. Charakterystyczne, że opis tego zdarzenia został
umieszczony jako kontynuacja komentarza do stanowiska zajętego przez polską delegację w czasie
głosowania 17 października i sprawia wrażenie dość histerycznego i nieprzemyślanego ataku na Polaków i Gołuchowskiego w szczególności. „Neue Freie Presse” nigdy nie pałała sympatią do Gołuchowskiego, a atak na samowolę kleru (w takich przecież kategoriach została ukazana ta sprawa)
można uznać za niefortunny wstęp do akcji kształtowania opinii przed zbliżająca się kampanią
o ograniczenie roli kościoła w państwie. Tego wątku zresztą nie kontynuowano, tym bardziej, że z
Galicji przyszła korespondencja, która zalecała ostrożne i wyważone komentowanie tego przypadku,
ukazując go jako konflikt między „ultramonanizmem” a „starożydowskim fanatyzmem” i zaznaczył,
że dziewczyna wcale nie chciała wracać do ojca, który nie chciał wydać zgody na jej chrzest, chcąc
zatrzymać pieniądze, jakie odziedziczyła po matce. Zob. „Neue Freie Presse”, nr 1125 (MB) z 18
października 1867, nr 1137 (MB) z 30 października 1867.
126
S. Pijaj, Polska akcja propagandowa na terenie Wiednia w okresie starań Galicji o autonomię, w: Galicja i jej dziedzictwo, Działalność wyzwoleńcza, t. 15, Rzeszów 2001, s. 63-73.
127
„Die Debatte”, nr 220 z 13 sierpnia 1867.
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współpracy z Czechami, czego głównym powodem była ich prorosyjskość. Dla
liberałów pożądane było jednak całkowite zerwanie Polaków z Czechami. Sami
zaś Polacy nie mogli sobie pozwolić na wykształcenie się w świadomości opinii
publicznej przeświadczenia, że współpracując z rusofilskimi Czechami narażają
na szwank bezpieczeństwo monarchii i są elementem nielojalnym. Austria miała
dość przegranych wojen i utraconych prowincji, potrzebowała pokoju i spokoju
wewnętrznego, Polacy zaś w dużej mierze skłaniali się już w tym czasie ku polityce ugody z Austrią. Ta zaś byłaby niemożliwa, gdyby uważano ich za niepewnych
i niewiarygodnych partnerów. Tu więc był słaby punkt Polaków, w który liberałowie uderzając, mogli ich skłonić do współpracy.
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Galicja. Pałac w Beńkowej Wiszni (miejsce urodzin Aleksandra Fredry) na XIX-wiecznej rycinie.

ROCZNIK PRZEMYSKI, t. XLV: 2009
z. 4, HISTORIA
KRZYSZTOF HAJDUK (Rzeszów)

ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄD
W POWIECIE BRZOZOWSKIM W LATACH 1867-1914
Brzozów z okolicznymi terenami od czasów objęcia tych ziem w posiadanie
przez władców Polski, administracyjnie znajdował się w obrębie tzw. ziemi sanockiej, której centrum stanowił Sanok, bardzo znaczący gród jeszcze w czasach
Księstwa Halickiego. Po przyłączeniu ziem Rusi Czerwonej do państwa polskiego
przez króla Kazimierza Wielkiego, utworzono na tych terenach województwo ruskie, w skład którego wchodziły ziemie: sanocka, przemyska, lwowska i chełmska1. Istotne zmiany, które zachodziły na tym obszarze związane były z okresem
zaborów, gdyż w wyniku pierwszego rozbioru Polski, ziemia sanocka stała się
częścią monarchii austriackiej.
Pierwsze oddziały wojsk austriackich pod wodzą majora huzarów Fobrego
wkroczyły na tereny Polski przez Barwinek i Duklę 14 maja 1772 r., tym samym
znalazły się na ziemi sanockiej. „Usprawiedliwiając” ich zajęcie wydanymi dokumentami: z datą 17 maja, podpisanym przez Esterhazy i 10 czerwca w Preszowie przez Andrzeja Halika, w których zapewniano iż krok ten był podyktowany
obroną Polski przed zakusami sąsiednich państw2. W dokumencie sygnowanym
przez A. Halika zaręczano ludności, że monarcha austriacki obejmuje w protekcję
Polskę. 25 czerwca we Lwowie ogłoszono manifest cesarza datowany na 2 lipca
tego roku, że celem okupacji terenów Polski jest zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa mieszkańcom3. W następnym roku, 23 lipca 1773 r. nowe ziemie wizytował cesarz Austrii Józef II, który odbywał podróż do Lwowa, trasą z Humennego przez Lesko, Sanok, Brzozów, Dynów, Dubiecko, Jarosław i Przemyśl4.
Pierwsze zmiany administracyjne na przyłączonych terenach wprowadzono
w 1773 r., poprzez wdrożenie podziału na sześć okręgów (cyrkułów) oraz dwadzieścia cztery dystrykty; ich liczbę w 1776 r. zwiększono do sześćdziesięciu. Na
czele cyrkułów stali starostowie5. Według Oswalda Balzera6, cyrkuły podzielono
na dziewiętnaście okręgów, które podporządkowane zostały urzędom okręgowym.
1

A. Fastnacht, Osadnictwo Ziemi Sanockiej w l. 1340-1650, Wrocław 1962, s. 34.
J. Trzecieski, Pamiętniki i wspomnienia z ziemi sanockiej, Krosno 1907, s. 69-70; K. Hajduk,
Zarys dziejów wsi Wary do 1918 r., Brzozów 2006, s. 45.
3
K. Bartoszewicz, Dzieje Galicyi, jej stan przed wojną i „wyodrębnienie”, Warszawa-LublinŁódź-Kraków 1917, s. 2.
4
J. Trzecieski, op. cit., s. 70-71.
5
K. Bartosiewicz, op. cit., s. 5-6.
6
O. Balzer, Historya ustroju Austrii w zarysie, Lwów 1899, s. 408.
2
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Cesarz Józef II wprowadził w 1782 r. podział na 18 cyrkułów, zwanych starostwami obwodowymi, likwidując mniejsze jednostki, okręgi7.
Na obszarze dawnej ziemi sanockiej utworzono cyrkuł ze stolicą w Brzozowie
w 1792 r., wyodrębniając na jego potrzeby część terenu byłej ziemi sanockiej (ta
decyzja mogła być związana z reformą administracyjną, podjętą dziesięć lat wcześniej przez cesarza). Trudno ustalić jego granice, być może nie odbiegały one od
późniejszych, z okresu powstania starostwa brzozowskiego w latach autonomii
Galicji. Jednocześnie źródła podają, że Brzozów i inne miejscowości wchodzące
w skład starostwa powiatowego brzozowskiego jeszcze w 1848 r. należały administracyjnie do cyrkułu sanockiego8. Starostwa obwodowe sprawowały władzę nad
instytucjami niższego szczebla, będąc jednocześnie organem wykonawczym władz
zwierzchnich (Namiestnictwa) 9.
W roku 1785 rząd austriacki przeprowadził klasyfikację wszystkich miejscowości Galicji, z wyłączeniem terenów należących do Wielkiego Księstwa Krakowskiego; po dokonaniu analiz i pomiarów, do rzędu miast i miasteczek zaliczono osady, które przed 1785 r. posiadały taki statut lub uzyskały go w późniejszym
czasie. Pozostałe osady podlegały jurysdykcji dominialnej10.
Wydarzenia Wiosny Ludów „wymusiły” na cesarstwie austriackim nową organizacja władz wszystkich szczebli. Zapoczątkowała je ustawa z 1849 r. o urządzeniu władz politycznych, wprowadzająca podział na obwody oraz niższe jednostki
starostwa powiatowe; w Galicji nowe regulacje prawne obowiązywały od 1850 r.,
ustanowiono wówczas podział tylko na starostwa. W wyniku tych zmian w miejsce kilkunastu starostw obwodowych powołano sześćdziesiąt trzy powiaty.
W myśl powyższej ustawy miały powstać gminy powiatowe, obejmujące kilka
gmin miejscowych oraz obwodowe, składające się z bliżej nieokreślonej liczby
gmin powiatowych. Szczegółowe przepisy regulujące podział administracyjny
Galicji ogłoszono ustawą z 1853 r., zgodnie z zapisami powrócono do starostw
obwodowych funkcjonujących przed 1848 r., a najniższą jednostką administracji
ustanowiono urzędy powiatowe. Po reformach z lat 1853-55 w Galicji funkcjonowało siedemnaście starostw obwodowych i sto siedemdziesiąt sześć urzędów powiatowych11. Z powyższej ustawy władze austriackie już wkrótce zaczęły się wycofywać, gdyż w 1859 r. zlikwidowano starostwa obwodowe, wprowadzając na
ich miejsce namiestnictwa i urzędy powiatowe12. W związku z tą ustawą utworzono powiat polityczny ze stolicą w Brzozowie, który jednak podporządkowany był
obwodowi sanockiemu13.
7

Ibidem, s. 408-409.
K. Ślusarek, Drobna szlachta w Galicji 1772-1848, Kraków 1994, s. 154 i nst.
9
O. Balzer, Historya..., s. 409.
10
P. Górski, Samorząd gminny, t. 1, Kraków 1894, s. 233.
11
Ibidem, s. 526-527.
12
Archiwum Państwowe w Przemyślu, (dalej: APP), Akta C.K. Starostwa Powiatowego Brzozowskiego, (dalej: C.K. SPB) z l. 1871-1916, z. 843, s. 1; O. Balzer, op. cit., s. 525-572.
13
Szematyzm Królestwa Galicji i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim, (dalej: Szema8

ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄD W POWIECIE BRZOZOWSKIM
83
__________________________________________________________________________________________

W roku 1867 dokonano na terenie monarchii austriackiej kolejnych zmian
w zakresie funkcjonowania administracji państwowej, które również objęły Galicję; wprowadzono wówczas częściowy rozdział zarządu powiatu od sądownictwa,
utworzono nowe urzędy powiatowe, wyłączając z nich wymiar sprawiedliwości.
Połączono wtedy kilka powiatów politycznych w jeden, w ten sposób ich liczba
uległa zmniejszeniu do 74. W następnym roku władzom powiatowym nadano nazwę starostw powiatowych, na mocy tych ustaw powstało starostwo powiatowe
brzozowskie (rozporządzenie z dnia 10 lipca 1868 r.14).
W początkowym okresie istnienia trudno ustalić wielkość obszaru, jaki zajmował powiat brzozowski, według danych z 1870 r.15 jego powierzchnia wynosiła
71769 km2, w skład terytorium wchodziło 56 osadach należących do 54 gmin katastralnych, 52 gminy wiejskie wraz z 34 tzw. preobrażeństwami obszarowymi
oraz miasto Brzozów i dwa miasteczka: Dynów i Dubiecko; razem 98 jednostek
administracyjnych.
Powierzchnia powiatu brzozowskiego ulegała kilkakrotnym zmianom, dochodziło do nich głównie w odniesieniu do terenów graniczących ze starostwem
przemyskim i dobromilskim oraz strzyżowskim. W 1886 r. wyłączono z terenu
powiatu brzozowskiego i przyłączono do powiatu przemyskiego – 12 miejscowości, stanowiących zarówno gminy jak i obszary dworskie; nowy podział obowiązywał od 1 września 1886 r.16 Kolejne zmiany terytorialne nastąpiły w roku 1889,
wówczas wyłączono z powiatu dobromilskiego i przyłączono do powiatu brzozowskiego trzy miejscowości: Hroszówkę, Jabłonicę Ruską i Ulucz. Ustawa ta
weszła w życie dnia 1 stycznia 1890 r.17 Również w tym okresie wyłączono z terenu powiatu miejscowości Gwoźnicę Górną i Dolną18. W wyniku sygnalizowanych
zmian terytorialnych powierzchnia powiatu brzozowskiego zmniejszyła się do 683
78 km2. W sumie na wspomnianym terenie funkcjonowało wówczas 56 politycznych i 55 katastralnych gmin oraz 127 osad19. W obrębie powiatu dokonano jednej
tyzm...), na 1866 r., Lwów 1866, s. 35, poz. IV. Obwód Sanok, s. 39, Urząd powiatowy Brzozów.
W 1866 r. na czele urzędu powiatowego w Brzozowie stał von Losemau Oswald, ponadto w urzędzie
pracowali także Mikołaj Hołyński, Jan Michalewicz, Albin Tomański, Tomasz Pająk, Jan Dobrzański, M. Mierzwiński.
14
APP, zespół: 843, C.K. SPB, s. 1.
15
Ibidem, s. 1; K. Hajduk, op. cit., s. 52.
16
Dziennik Ustaw i Rozporządzeń Krajowych (dalej: Dz.U. RK), cz. XX, 1886 r. Obwieszczenie
nr 62 c.k. Prezydium Namiestnictwa z dnia 14 VIII 1866 r. L.6286/pr oraz rozp. Wysokiego CK Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dn. 8 IV 1886 r. L.1678/M.J, s. 210. Były to: Bachórzec, Drochobyczka z Hutą, Dubiecko, Kosztowa, Polchowa z Podbukowiną i Słonnem, Przedmieście Dubieckie/Czerwonka, Ruska Wieś, Sielnica, Ślewnica.
17
Dz.U. RK, r. 1889, cz. XVII, s. 246, Obwieszczenie nr 52 Prezydium c. k. Namiestnictwa z 25
IX 1889 r. L. 11299/pr oraz wydane na jej mocy rozp. Wysokiego CK Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dn. 31 VIII 1889 r. L. 3722/M.J.
18
.Dokładna data nie jest znana, wiadomo, że miejscowości te wchodzą w skład powiatu, w roku
1872 (Przewodnik statystyczno topograficzny i Skorowidz..., Kraków 1872, s. 24) i 1881 (Słownik
geograficzny..., s. 925), zaś w 1890 r. należy do powiatu rzeszowskiego.
19
Szematyzm..., na 1892 r., Lwów 1892, s. 14; Tablice statystyczne o stosunkach gminnych
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zmiany w granicach gmin wiejskich, odnosiło się to do miejscowości: Niewistki
i Krzemiennej, tworzących najpierw jedną gminę pod nazwą Krzemienna, która
w 1880 r. rozdzielona została na dwie samodzielne gminy20; ustawa ta zaczęła
obowiązywać od 1 stycznia 1890 r.21
Obok powiatów politycznych wyodrębniono także sądowe, które z reguły pokrywały się terytorialnie z obszarem powiatu. Na terenie brzozowskiego politycznego powiatu funkcjonował początkowo tylko sąd powiatowy oraz urząd podatkowy III klasy, mieszczące się w Brzozowie i obejmujące swoim zasięgiem teren
całego powiatu, w późniejszych latach utworzono drugi sąd powiatowy w Dubiecku22. Podlegały one obwodowemu sądowi w Sanoku. W 1879 r. zatrudnionych
było w sądzie brzozowskim 6 osób23, a w Dubiecku – 524. U progu XX w. stan
osobowy sądu w Brzozowie zwiększał się, w 1912 r. pracowało w nim już 13
osób, a funkcję naczelnika sądu powiatowego pełnił dr Stanisław Biały, radca Sądu Krajowego25. W Dynowie w roku 1914 w sądzie zatrudnionych było ośmiu
pracowników26.
Sąd powiatowy w Dubiecku swoim zasięgiem obejmował oprócz miejscowości
przyłączonych w 1886 r. do powiatu przemyskiego, także następujące gminy i obszary dworskie: Dynów, Przedmieście Dynowskie, Igioza, Łubno, Kazimierówka,
Ulanica, Nozdrzec z Karolówką, Hłudno, Wara, Wesoła, Magierów, Ujazdy, Dąbrówka Starzeńska z Wolą, Dylągowa z Wolą Dylągowską, Bartkówka, Siedliska,
Wołodź, Wola Wołodzka, Gdyczyna, Poręby, Huty i Jasionów, Pawłokoma, Bachórz, Harta, Lipnik, Paprocie, Chodorówka i Laskówka, które pozostały w granicach powiatu brzozowskiego. Po zmianach terytorialnych i włączeniu północnych
terenów powiatu brzozowskiego do powiatu przemyskiego utworzono nowy powiat sądowy oraz urząd podatkowy z siedzibą w Dynowie (§ 2 ustawy z dn. 11 VI
1868 r., Dz. Up., nr 59), dla miejscowości: Bachórz, Bartkówka, Chodorówka, Dąbrówka Starzęńska, Dylągowa, Dynów z Przedmieściem, Harta, Hłudno, Laskówka, Łubno, Nozdrzec, Pawłokoma, Siedliska z Porębami, Ulanica, Wara, Wesoła,
Wołodź, które wyodrębniono spod władzy sądu w Brzozowie, natomiast włączono
miejscowości wyłączone z okręgu sądu powiatowego w Birczy i starostwa Dobrow Galicji. Wykaz przestrzeni, miejsca zamieszkania, ludności, podział jej podług starostw, wedle spisu z 1890 r., powiat Brzozów, s. 848.
20
Dz.U. RK, r. 1880, cz. XVI, s. 162, Ustawa z dn. 24 X 1880r, o rozdzieleniu osad Niewistki
i Krzemienny, w pow. brzozowskim, tworzące dotąd wspólną gminę Krzemienna, art. I. Osady Niewistka i Krzemienna rozdzielają się i mają tworzyć odrębne gminy.
21
Dz.U. RK, r. 1889, cz. XVII, s. 246, Obwieszczenie nr 52 Prezydium CK Namiestnictwa z 25
IX 1889 r. L. 11299/pr oraz wydane na jej mocy rozp. Wysokiego CK Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dn. 31 VIII 1889 r. L. 3722/M.J.
22
Szematyzm..., na 1879 r., s. 18, poz. 9.
23
Byli to: sędzia, adiunkt, kanceliści i notariusz.
24
Szematyzm..., na 1879 r., s. 61, poz. 3, s. 62, poz. 6.
25
Szematyzm..., na 1912 r., s. 141.
26
Szematyzm..., na 1914 r., s. 145.
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mil na mocy zmian z 1 stycznia 1890 r.27 Gwoźnica Dolna i Górna podlegały sądowi powiatowemu w Strzyżowie28.
Według danych z roku 1875 liczba ludności na terenie powiatu brzozowskiego
wynosiła 62620 osób. W Brzozowie zamieszkiwało 5768 mieszkańców, w miasteczkach: Dynów i Jasienica Rosielna – 1930 osób. Na obszarze powiatu dominowała ludność wiejska, bo było to aż 53064 (niemal 85%) osób, natomiast na obszarach dworskich odnotowano ich 1858. W roku 1890 liczba mieszkańców omawianego obszaru wzrosła do 73108.
Analizując strukturę narodowościową i wyznaniową, nie można jednoznacznie
tych wartości określić, zwłaszcza jeśli chodzi o tą pierwszą kwestię. Wynika to
z faktu, iż w badaniach przyjmowano kryterium językowe, co niekoniecznie było
związane z przynależnością do określonej narodowości (przykładowo Żydzi posługiwali się zarówno j. polskim, jak i niemieckim). Pod względem religii teren
powiatu zamieszkiwała ludność obrządku rzymskiego i unickiego, wyznania
ewangelickiego, mojżeszowego oraz innych, która posługiwała się językiem polskim, ruskim, jidysz lub niemieckim. W 1890 r. liczba ludności, jak już pisano,
wynosiła 73108 (106,91 osób/km2), wśród której zdecydowanie przeważali wyznawcy obrządku rzymsko-katolickiego, stanowiąc ponad 78% ogółu ludności (tabela nr 1). W okresie dwudziestu lat, od tej daty, liczba ludności wzrosła do 81408,
odnotowujemy w tym okresie nieznaczne zwiększenie się odsetka ludności obrządku unickiego i wyznania mojżeszowego. W analogicznym okresie nastąpił
wzrost osób posługujących się językiem polskim o 6498, ruskim o 1121, jedynie
zmalała liczba z językiem niemieckim. W świetle spisu z 1910 r. w powiecie znajdowało się 14701 domów, w tym 14389 zamieszkałych, 312 niezamieszkałych,
liczba mieszkań wynosiła 1571329.
27

Dz.U. RK, cz. XX, 1886 r, s. 209, obwieszczenie nr 61 c.k. Prezydium Namiestnictwa z dnia
14 VIII 1886 r. L.6286/pr oraz rozp. Wysokiego c.k. Ministerstwa Sprawiedliwości z dn. 2 IV 1886,
L.5730, względem ustanowienia nowego sądu powiatowego w Dynowie; także: Dz.U. RK r.1889,
cz. XVII, s. 249, obwieszczenie Prezydium c.k Namiestnictwa z 25 IX 1889 r. L.11299/pr, względem wyłączenia miejscowości Hroszówka, Jabłonica Ruska i Ulucz z okręgu c.k. Starostwa w Dobromilu i c.k. sądu powiatowego w Birczy o wcielenie tych miejscowości do okręgu c.k. Starostwa
i c.k. sądu powiatowego w Brzozowie oraz rozp. Wysokiego c.k. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 31 VIII 1899 r. L.3722/M.J i Wysokiego c.k. Ministerstwa Sprawiedliwości z dn. 25 VIII
1899 r. L.2186.
28
Przewodnik statystyczno topograficzny i Skorowidz obejmujący wszystkie miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi W. X. Krakowskiem, X. Bukowinie, według najświeższych skazówek
urzędowych, Kraków 1872, s. 24.
29
T. Pilat, Najważniejsze wyniki spisu ludności z 31 XII 1890 r., s. 14, tab. IV, Ludność według
wyznania, s. 18; tab. VI, Ludność według języka towarzyskiego, w: Wiadomości Statystyczne,
t. XIII, z. 1, Lwów 1892; Podręcznik statystyki..., t. IX, cz. 1, rozdz. I, Obszar, podział terytorialny,
ludność, s. 10, tab. 12, Wzrost ludności 1900-1910 i gęstość zaludnienia, poz. 43, Brzozów; tab. 13,
Ludność powiatów wg wyznania, s. 12, poz.43, pow. Brzozów; tab. 14. Ludność powiatów wg języka
towarzyskiego – 1910 r., s. 14, poz. 43, pow. Brzozów; S. Kostnica, M. Nadobnik, Najważniejsze
wyniki spisu ludności i spis zwierząt domowych, w: Wiadomości statystyczne o stosunkach krajowych, red. T. Pilat, t. XXIV, z. 1, dane wg spisu z dn. 31 XII 1910, s. L, s. 1, cz. C, tab. 1.
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Tabela nr 1
Struktura ludności powiatu brzozowskiego, według danych z lat 1890-1910
Ludność według wyznania

L

inne
wyznania

ewangelicy

%

Ogółem

%

Ogółem

%

Ogółem

%

żydzi

Ogółem

1890 73108 57493
1910 81408 63995

unici

%

Ogółem

Ogółem

A
T
A

rzym-kat.

78,64
78,61

11035
12374

15,09
15,19

4545
5335

0,21
0,65

8
4

0,02
0,005

27
–

0,04
–

Źródło: T. Pilat, Najważniejsze wyniki spisu ludności z 31 XII 1890 r. s. 14, tab. IV, Ludność według wyznania, s. 18, tab. VI, Ludność według języka towarzyskiego, w: Wiadomości Statystyczne, t. XIII, z. 1, Lwów 1892;
Podręcznik statystyki.., t. IX, cz. 1, rozdz. I, Obszar, podział terytorialny, ludność, s. 10, tab. 12, wzrost ludności
1900-1910 i gęstość zaludnienia, poz. 43. Brzozów, tab. 13. Ludność powiatów wg wyznania, s. 12, poz. 43, pow.
Brzozów, tab.14. Ludność powiatów wg języka towarzyskiego – 1910 r. s.14, poz.43, pow. Brzozów.

Tabela nr 2
Struktura ludności powiatu brzozowskiego, według danych z lat 1890-1910
Ludność posługująca się językami
Lata

Ogółem

polskim

1890

73108

65078

89,10

7943

10,88

18

0,02

1910

81408

71576

87,92

9822

12,06

3

0,04

Ogólnie

%

ruskim
Ogólnie

%

niemieckim
Ogólnie

%

Źródło: jak w tab. 1. Obliczenia własne autora.

W tab. 3 przedstawiono szczegółowe dane dotyczące ruchu ludności w okresie
10 lat, pomiędzy 1900-1910 r., kierując się kryterium przynależności religijnej.
Wynika z nich, że jedynie w kategorii „inni” nastąpił spadek liczby osób o ponad
69%, pozostałe wyznania zanotowały wzrost, największy rzymskokatolicy o ponad 2%.

Ludność
1900

Tabela nr 3
Ruch naturalny ludności powiatu brzozowskiego w l. 1900-1910
Rzymsko-kat.
1900

+–
1900-1910
78694 61306 razem
%
2399
3,9

Greko-kat.
1900

+–
1900-1910
12150 razem
%
224
1,8

Izraelici
1900

+–
1900-1910
5225 razem
%
100
1,9

Inni
1900
13

+–
1900-1910
razem
%
–9
–69,2

Źródło: S. Kostnica, M. Nadobnik, Najważniejsze wyniki spisu ludności..., w: Wiadomości statystyczne...,
t. XXIV, z. 1, dane wg spisu z dn. 31 XII 1910, s. XXXI.
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W okresie między rokiem 1870 a 1910 liczba ludności wzrosła na omawianym
obszarze z 51324 do 8140830. Odnotowano zwiększenie się gęstości zaludnienia
w analogicznym okresie ze 106 os/km2 do 119 os/km2. Wpływ na ruch naturalny
ludności w powiecie mogły mieć również zmiany granic w początkowych latach
jego istnienia. Spis powszechny z roku 1910 pokazuje, że wśród ludności przeważały kobiety, ich liczbę określano na poziomie 43064, mężczyzn zaś 38344 (89
mężczyzn przypadało na 100 kobiet)31. Na wzrost liczby ludności wpływ przede
wszystkim miał przyrost naturalny. Ruch naturalny ludności kształtowany był
przez tych, którzy czasowo lub na stałe wyjeżdżali z powiatu udając się na emigrację, głównie zarobkową. Z terenu Galicji według danych odnośnie roku 1912
wyjechało do Europy zachodniej oraz Ameryki ponad 866 tys. osób32. Według
źródeł kościelnych z samego dekanatu dynowskiego liczącego 11 parafii, zamieszkiwanych przez ponad 43 tys. katolików (1912 r.) emigrowało do pracy niemal
4 tys.33, czyli praktycznie co dziesiąta osoba.
Na czele władz powiatowych stał starosta, pierwszy tę funkcje objął w 1859 r.
Jan de Brenzenheim Kalita, przed którym stanęło zadanie zbudowania struktur
władzy państwowej i samorządowej w okręgu brzozowskim34. Stanowisko to stracił za zaangażowanie się w pomoc powstańcom styczniowym, można przypuszczać, że pełnił je co najmniej do 1864 r. Jego miejsce zajął urzędnik austriacki, był
nim prawdopodobnie Losemau v. Oswald35. Po utworzeniu Starostwa Powiatowego w Brzozowie stanowisko prezesa Wydziału Powiatowego objął prawdopodobnie Wawrzyniec Pressen36, honorowy obywatel miast: Jarosławia i Mikołowa, członek Galicyjskiego Towarzystwa Jedwabniczego z siedzibą w Brzeżanach. W skład
władz starostwa wchodziło 5-6 osób, starosta, komisarz lub wicestarosta, sekretarz,
adiunkt (1 lub 2) i lekarz powiatowy oraz drogomistrz. Urząd podatkowy składał
30

Ludność według wyznania.
S. Kostnica, M. Nadobnik, Najważniejsze wyniki spisu ludności..., s. L, s. 1, cz. C, tab. 1.
32
W. Grabski, Historia wsi w Polsce, Warszawa 1929, s. 399.
33
Schematismus Universi Venerabilis Cleri Saecularis et Regularis dioecesis Ritus Latini Premisliensis. Pro Anno Domini 1913, Premisliae 1914, s. 84-88.
34
J. Ceremuga, Poczet starostów brzozowskich, „Wiadomości Brzozowskie”, R. 1, 1992, nr 5,
cz. 1, s. 8. Jan de Brenzenheim Kalita, pochodził ze szlachty inflanckiej, po III rozbiorze stracił cały
majątek i postanowił przenieść się na ziemie będące pod panowaniem Austrii. Tutaj ożenił się z Barbarą Komorowską, z którą miał 6 synów i 4 córki. Obejmując w 1859 r. urząd starosty w Brzozowie
podejmował się wysiłku zorganizowania władzy państwowej i samorządowej na tym terenie. Kres
jego karierze położył bezpośredni udział w powstaniu styczniowym synów. On sam namawiał kowali
z okolicznych miejscowości do kucia kos dla uczestników powstania. Również żona aktywnie włączyła się w działalność powstańczą, stając na czele komitetu pań zbierając pieniądze na rzecz władz
powstańczych. Po upadku powstania starosta Jan Kalita zostaje pozbawiony urzędu. Dzięki osobistej
zgodzie cesarza Franciszka Józefa I otrzymał posadę w Podwołczyskach. Pod koniec życia zamieszkał z rodziną we Lwowie. Gdy najstarszy syn Kalitów Jan osiedlił się w 1871 r. we Lwowie zastał
tam rodziców i rodzeństwo praktycznie bez środków do życia. Jan de Brenzenheim zmarł prawdopodobnie przed 187(8?) r., we Lwowie, nie doczekawszy się powrotu z zesłania syna Aleksandra.
35
Szematyzm..., na 1866 r., poz. IV, s. 38.
36
Szematyzm..., na 1870 r., s. 22, poz. 10, c.k. Starostwo Brzozów, Lwów 1870.
31
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się z: poborcy, kontrolera oraz oficjalistów (2 lub 3), a także woźnych37. Liczba
pracowników Wydziału Powiatowego raczej nie zmieniała się, wynosiła zazwyczaj
13-14 osób. Urzędnicy starostwa posiadali ukończoną co najmniej szkołę realną
oraz teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy na swoim stanowisku. Profesor Tadeusz Pilat dokonał podziału urzędników na grupy według kilku kategorii,
tj. służba kancelaryjna, pomocnicza służba kancelaryjna, służba techniczna, pomocnicza służba techniczna. Do służby kancelaryjnej zaliczał się sekretarz, który
rocznie zarabiał 700 zł, kancelistów i woźnego zaklasyfikowano do pomocników
w kancelarii, otrzymywali odpowiednio 400 złr. oraz 80 złr. Służbę techniczną pełnili: naddrogowy – 400 złr., jak również trzej dróżnicy, jeden zarabiał – 90 złr., pozostali dwaj po 60 złr. Łącznie płace urzędników Wydziału wyniosły – 2250 złr.38
Kolejnym starostą brzozowskim został W. Pressen, jego następcą Benedykt
Biernacki39. Następnie funkcje tę piastował Robert Foedrich, (prawdopodobnie od
1878 r.), który awansował ze stanowiska komisarza; wówczas znacznie zmieniła
się obsada niektórych stanowisk w starostwie i urzędzie podatkowym. Najdłużej
urząd starosty brzozowskiego pełnił August Pius Benedykt hr. Dzieduszycki
(1883-1900)40. W latach 1900-1908 funkcję starosty pełnił Walenty Zaremba Bielawski herbu Zaremba41, po nim (1908-1910 ) Józef Lange, komisarzem był wówczas Henryk Russocki42. W czasie jego rządów utworzono w Brzozowie gimnazjum w 1909 r. oraz oddano do użytku budynek Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokół”. Ważnym wówczas wydarzeniem były również obchody 500-lecia bitwy
pod Grunwaldem, w roku 1910. W Brzozowie ufundowana została wówczas statua Matki Bożej Królowej Korony Polskiej, zaprojektowana przez lwowskiego
rzeźbiarza Władysława Gawlińskiego, zaś mieszkańcy Dynowa pomnik króla
37

Ibidem, s. 22.
T. Pilat, Urzędnicy i słudzy wydziału powiatowego i zakładów powiatowych, w: Wiadomości
Statystyczne o stosunkach Krajowych, red. T. Pilat, bez nr tomu, Lwów 1873, s. 12.
39
Szematyzm..., na 1870, s. 22; na 1875, Lwów 1875, s. 18.
40
Szematyzm..., z l. 188-1900; J. Ceremuga, op. cit., R. 1:1992, nr 6, s. 9, August Dzieduszycki,
pochodził z rodziny arystokratycznej, tytułującej się herbem Sas, był synem Maurycego i Karoliny
z d. Zagórska. Ur. 11 lipca 1844 r. we Lwowie, zm. 11 marca 1922 r. w Jasionowie. Ukończył studia
prawnicze na Uniwersytecie Lwowskim, następnie pracował w administracji galicyjskiej. W roku
1875 nadano mu tytuł cesarsko-królewskiego szambelana, został również odznaczony papieskim kawalerem orderu św. Grzegorza. Przed objęciem funkcji starosty brzozowskiego pełnił obowiązki na
tym stanowisku w Gródku Jagiellońskim. W czasie urzędowania na A. Dzieduszyckiego stanowisku
starosty brzozowskiego, nastąpił rozwój powiatu i miasta Brzozowa, założona została Kasa Zaliczkowa w 1888 r., nastąpił rozwój przemysłu kopalnianego. Na wsiach podniósł się poziom oświaty i rolnictwa. W roku 1893 powstało w Brzozowie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. Dzięki staraniom
starosty wybudowano w 1896 r. ratusz oraz uporządkowano miejski rynek, wokół którego wybudowano wiele kamieniczek.
41
J. Ceremuga, op. cit., R. 1:1992, nr 7, s. 5, Walenty Zaremba Bielawski, był również przewodniczącym Rady Szkolnej Okręgowej, gorąco popierał szkolnictwo w powiecie, za jego rządów powstało szereg nowych szkół. Miasto Brzozów zaczęło rozwijać się wzdłuż drogi prowadzącej do
Zmiennicy, dawniej nosiła imię starosty Bielawskiego, obecnie A. Krajowej. W 1908 r. został służbowo przeniesiony na równorzędne stanowisko do Brzeżan.
42
Ibidem, s. 5; Szematyzm..., na 1909 r., s. 19, poz. 9.
38
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Władysława Jagiełły, a wiele szkół w powiecie otrzymało imiona królowej Jadwigi lub króla W. Jagiełły43. Po rocznym vacacie na stanowisku starosty urząd ten na
okres dwóch lat objął Karol Matyas44, pełniący od roku 1911 funkcję kierownika
i komisarza starostwa45. W 1913 r. urząd kierownika starostwa objął Kazimierz
Miliński46, pozostali pracownicy to, m.in.: Ludwik Kuryłowicz – komisarz starostwa, Ludwik Wałecki – praktykant w kancelarii, dr med. Lic Henryk – lekarz powiatowy, Edmund Zbudowski – powiatowy weterynarz, Emil Krzyściak, Mikołaj
Jacyszyn – kanceliści47. Starosta K. Miliński pełnił urząd do sierpnia 1918 r.48
Oprócz administracji państwowej, funkcjonował również w Galicji samorząd
gminny i powiatowy. Zadania samorządów powiatowych uregulowane zostały
przez zapisy ustawy krajowej z 12 sierpnia 1866 r. „O reprezentacji powiatowej
i ordynacji wyborczej powiatowej”49, czyli na dwa lata przed powstaniem starostwa brzozowskiego. Zapisy ustawy nie obejmowały dwóch największych miast
Galicji – Krakowa i Lwowa, natomiast obszary dworskie50. Zapisy tej ustawy ulegały modyfikacjom, które zmierzały głównie do precyzowania konkretnych
uprawnień, szczególnie w odniesieniu do kontroli nad samorządem gminnym. Organami samorządu powiatowego były: Rada i Wydział Powiatowy. Rada Powiatowa składała się z dwudziestu sześciu członków wybieranych w systemie kurialnym51, przy czym wyodrębniono cztery kurie:
43

J. Ceremuga, op. cit., s. 5.
Ibidem, s. 5. W czasie rządów K. Matyasa ukończono w Brzozowie budowę nowej szkoły powszechnej męskiej (dziś w tym budynku po rozbudowie znajduje się Liceum Ekonomiczne), starosta
był gorącym orędownikiem spraw związanych ze szkolnictwem.
45
Szematyzm..., na 1911 r., s. 19-20; na 1912 r., s. 20-21.
46
Szematyzm..., na 1913 r., s. 20; poz. 9; J. Ceremuga, op. cit., R. 1:1992, nr 8-9, s. 5, Kazimierz
Miliński, (1913-1918 ), pełnił funkcję starosty w trudnych latach I wojny św. w czasie której wykazał
ogromną energię, pracowitość, zabiegał o możliwie jak największe złagodzenie skutków wojennych
na terenie powiatu. Szczególną troską objął najuboższych oraz dzieci – sieroty. Dbał również aby
nauka w szkołach odbywała się w miarę normalnie. W sierpniu 1918 r. przeniesiony został na równorzędne stanowisko do Brzeżan.
47
Szematyzm..., na 1913 r., s. 20, poz. 9.
48
J. Ceremuga, op. cit., R. 1:1992, nr 8-9, s. 5.
49
Dz.U. RK, r. 1888, cz. XII, ustawa z dnia 18 III 1888 r., zmieniająca § 80 i 81 galicyjskiej
ustawy gminnej z 12 VIII 1866 r., względnie art. I ust. z 17 VI 1874 r., s. 109; A. Nowakowski, Samorząd terytorialny w Galicji na przełomie XI-XX wieku, w: Samorząd terytorialny, nr 1-2, s. 95.
50
Ibidem, ustawa z dnia 18 III 1888 r., zmieniająca § 80 i 81 galicyjskiej ustawy gminnej z 12
VIII 1866 r., względnie art. I ust. z 17 VI 1874 r., s. 109.
51
W 1870 r. członkami byli Kuria wielkiej własności: Bonawentura hr. Bukowski – właściciel
Izdebek, Edward Duniewicz – dzierżawca dóbr, Wojciech Leszczyński – właściciel dóbr, Teofil
hr. Ostaszewski – właściciel Wzdowa, Feliks ks. Podhorecki, Rudolf Reitzenstein – dzierżawca
dóbr, Hieronim Romer – dzierżawca dóbr, Franciszek Skrzyński, c.k szambelan, członek galicyjskiego towarzystwa gospodarczego – właściciel Bachórza, August hr. Starzeński, członek galicyjskiego towarzystwa gospodarczego, właściciel Dąbrówki Starzeńskiej, Zbigniew Trzecieski – właściciel dóbr dynowskich. Członkowie z gminy miejskiej: Józef Korczyński – burmistrz Brzozowa,
Jan Steczkowski – proboszcz, Teofil Wołoszyński – proboszcz, Franciszek Zbyszewski – członek
galicyjskiego towarzystwa gospodarczego. Przedstawiciele wsi z powiatu to: Józef Błaż, Michał
44
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•
właściciele większych posiadłości ziemskich,
•
członkowie izb przemysłowo-handlowych,
•
mieszkańcy gmin miejskich,
•
ludność gmin wiejskich.
Rada była organem obradującym i uchwalającym, ustalała liczbę, płace i zaopatrzenie urzędników i sług potrzebnych do pracy w Wydziale Powiatowym, lub
do pojedynczych przedstawicielstw administracji, stanowiła o warunkach i sposobie ich mianowania, dyscyplinarnym postępowaniu z nimi, uchwalała zarysy instrukcji służbowej dla urzędników i innych osób tam pracujących52.
Od 1884 r. Rady Powiatowe, członków Wydziału Powiatowego (prezes, zastępca i sześciu członków) i ich zastępców wybierano na 6-cio letnią kadencję, przy
czym prezes Wydziału i jego zastępca, musieli być zatwierdzeni przez cesarza. Organ ten pełnił funkcję zarządzającą i wykonawczą wobec Rady Powiatowej53.
Funkcje prezesa Wydziału piastował Jan Kanty Dydyński. Płace urzędników Wydziału kształtowały się zależnie od zajmowanego stanowiska; na przykład w roku
189454 pensja konduktora (staż 15-letni), który miał ukończoną szkołę realną i wojenną oraz odbyty staż w służbie technicznej przy urzędach powiatowych, wynosiła
600 złr., a raz na rok przysługiwał mu dodatek 200 zł ryczałtu na objazdy dróg; lustrator (staż 4 lata), z ukończonymi 4 klasami gimnazjum oraz egzaminem z rachunkowości państwowej, zarabiał 800 złr.; kancelista (5 lat), który ukończył niższe szkoły realne oraz pełnił funkcję dyetaryusza przy c. k. sądzie i starostwie, pobrał 500 złr. i dodatek – 200 złr. Łącznie wydatki starostwa brzozowskiego na sekretarza, kancelistę, lustratora i konduktora opiewały na 3100 złr./r.
Nowa ustawa z 1907 r. wprowadzała zasadę, iż w przypadku, gdy członek
Wydziału Powiatowego nie mógł sprawować swoich obowiązków, należało powołać jego zastępcę na najbliższym posiedzeniu Rady, w sytuacji, kiedy przed
Buczak, Błażej Florczak, Michał Leń, Bazyli Struś, Jędrzej Wróbel, Jakób Kaszycki, Ignacy Kielar, Piotr Krzysik, Tomasz Slączka – wójt, Paweł Szajna, Michał Wyszatycki. Najwięcej przedstawicieli w radzie mieli mieszkańcy wsi, których było dwunastu, z tego tylko jedna osoba pełniąca funkcje wójta, pozostali to gospodarze, właściciele gruntów. Dziesięcioosobową reprezentację
miało ziemiaństwo tylko cztery osoby reprezentowały gminy miejskie. Z grona członków Wydziału wybierano przedstawicieli do Rady powiatowej, w liczbie dwunastu, we wspomnianym
1870 r. skład rady przedstawiał się następująco Funkcję przewodniczącego pełnił właściciel ziemski z Izdebek – Bonawentura hr. Bukowski, zastępcą przewodniczącego był Edward Duniewicz,
członkowie: Teofil hr. Ostaszewski, Rudolf Reitzenstein, Hieronim Romer, Jan Steczkowski,
Franciszek Byszewski, zastępcy członków: Ignacy Kielar, Wojciech Leszczyński, Zbigniew Trzecieski, Teofil Wołoszyński, Jędrzej Wróbel. Ibidem, s. 242-243.
52
Ibidem.
53
Dz.U. RK, r. 1884, cz. III, s. 44-45, Ustawa z 2 I 1884 r., dotycząca przedłużenia okresu wyborczego reprezentacyj powiatowych na 6 lat, nowe brzmienie art. I § 14 ustawy z 12 VIII 1866 r.;
także: Szematyzm Galicji i Lodomerii wraz z Wielkim Księstwem Krakowskim i Księstwem Bukowieńskim na 1911 r., Lwów 1911 s. 363.
54
Urzędnicy Galicyjskich..., w roku. 1887, s. 130; Urzędnicy Galicyjskich Wydziałów Powiatowych w roku. 1894 – zestawienie dokonane przez Bolesława Czołowskiego, w: Wiadomości Statystyczne o stosunkach Krajowych, t. XV, z. 1, Lwów 1895 r., s. 20, tab. 1, s. 39, tab. II,
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końcem kadencji ustąpił prezes Rady lub jego zastępca, wyboru dokonywano
w terminie 30 dni, od chwili rezygnacji tych osób55. Nadzór nad reprezentacją powiatową należał do Wydziału Krajowego i namiestnika. Rada powiatowa mogła
zaciągać pożyczki lub zobowiązania, w przypadku gdy ich wartość łącznie z zobowiązaniami już istniejącymi nie przewyższała 5% podatków bezpośrednich
ustalonych w powiecie. W przypadku, gdy wartość pożyczek i zobowiązań przekroczyła 5%, zgodę wydawał Wydział Krajowy. Dla większych pożyczek uchwalano ustawę krajową, wyjątek stanowiły pożyczki przeznaczone na pomoc dla
ludności dotkniętej klęską lub na pokrycie budynków materiałem ogniotrwałym,
wówczas Wydział Krajowy mógł zezwolić nawet na pożyczkę powyżej 50%
wartości podatków bezpośrednich przypadających w powiecie56.
Najniższym szczeblem samorządu terytorialnego w Galicji był samorząd
gminny, tworzony przez gminy miejskie i wiejskie, który w ustroju społecznopolitycznym cesarstwa austriackiego zaczął funkcjonować z chwilą zniesienia
poddaństwa.
W gminach miejskich organem wykonawczym był magistrat, na czele którego
stał burmistrz, członków rady miejskiej zwano asesorami. Do zadań burmistrza
należało: przewodniczenie radzie miejskiej, załatwianie spraw przynależnych mu
z racji piastowania urzędu, zawieszanie niezgodnych z prawem uchwał rady. Był
on ponadto związany w zakresie spraw poruczonych poleceniami administracji
rządowej, w gestii spraw własnych ustawami i uchwałami rady57. Ustrój samorządy miejskiego również podlegał zmianom. Ustawa z 13 marca 1889 r. uregulowała odrębnie statut 33 największych miast galicyjskich, przy zachowaniu systemu kurialnego opisanego w ordynacji wyborczej z 1866 r.; kolejna wydana 3 lipca
1896 r. znormalizowała stan prawny następnych kilkudziesięciu miast i miasteczek galicyjskich. Reformy określiły zasady prawne obowiązujące w miastach
Galicji na przełomie XIX i XX wieku. Rady miejskie składały się z 18-36 radnych
w zależności od liczby ludności miast, wybieranych na 6- letnie kadencje, w systemie rotacyjnym – co 3 lata wymieniano połowę składu rady. Jak wspomniano na
czele zwierzchności miejskiej stał burmistrz oraz jego zastępca, którzy otrzymywali wynagrodzenie, burmistrz stanowił jednoosobowy organ koordynujący pracę
samorządu, mógł być usunięty ze stanowiska tylko w drodze postępowania dyscyplinarnego, a jej skład uzupełniało 2-5 honorowych asesorów58.
Samorząd miasta Brzozowa funkcjonował w oparciu o wspomnianą ustawę z 3
lipca 1896 r.59 Skład władz miejskich w 1872 r. przedstawiał się następująco: Józef
Korczyński – burmistrz, Jędrzej Jajko – zastępca, Daniel Dżugar – sekretarz i skarb55
Dz.U. RK, r. 1907, cz. XII, Ustawa z 9 VII 1907 r., zmieniająca postanowienia ustawy o reprezentacji powiatowej z 12 VIII 1866 r., s. 150, 159.
56
Dz.U. RK, r. 1907, cz. IX, Ustawa z 15 V 1907 r., w przedmiocie zmiany § 24 ustawy o Reprezentacyi Powiatowej z 12 VIII 1866 r., art. I, s. 97-98.
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A. Nowakowski, op. cit., s. 97.
58
Ibidem, s. 99-100.
59
Gemeinde lexicon 1907, Spis powszechny..., s. 92.
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nik, Konstanty Charzewski – kancelista. Zatrudnionych było tam dwóch policjantów i dwóch nocnych stróżów. W 1892 r. funkcję burmistrza Brzozowa pełnił
Marcin Bąk, zastępcą był Jan Pilawski, sekretarz Kazimierz Struś, kasjer Konstanty Charzewski, lekarz miejski dr med. Antoni Szlączka oraz trzech policjantów i dwóch nocnych stróżów60. Rok później funkcję tę objął i pełnił ją do 1900 r.
Franciszek Prochaska, który był także zarządcą majątku leśnego biskupstwa
przemyskiego61. Po sześciu latach zastąpił go Jędrzej Kościński (burmistrz w latach 1900-1906); zmianie uległa również obsada niektórych stanowisk. Później
kolejno funkcję burmistrzów Brzozowa pełnili: Stanisław Marin (1906-1912) i Jędrzej Wolański, ostatni burmistrz przed I wojną światową62. Swój urząd miejski
posiadało również miasteczko Dynów, w roku 1912 burmistrzem był Jędrzej Wolański63.
Samorząd gmin wiejskich początkowo funkcjonował w formie okrojonej. Patent
cesarski z 13 kwietnia 1784 r. pozwalał wsiom na wybór starszyzny, w skład której
wchodził wójt wskazywany przez dziedzica spośród trzech kandydatów i przysiężni, których liczba była proporcjonalna do liczby mieszkańców danej osady i wynosiła dwóch na każde 50 osób, lecz nie więcej niż dwunastu. Taki organ nie miał
w praktyce żadnej władzy, wójt z racji swej funkcji zwolniony był z 12 dni pańszczyzny w roku64. Konstytucja z 1849 r. wprowadzając ustrój gminny, nakreśliła zasadę „obieralności organów gminy”– co oznaczało swobodę przyjmowania członków gminy, samodzielny zarząd jej sprawami, jawność budżetu, oraz określała
„naturalny” i „poruczony” zakres gminy. Prawa wyborcze przyznano wszystkim
„obywatelom” gminy oraz pewnym grupom „przynależnych” do niej. Do organów
gminy zaliczono: wybierany bezpośrednio„wydział gminy”, którego członkowie
z kolei wyłaniali „zwierzchność gminy” – na czele z jej przewodniczącym wójtem.
Za gminę administracyjną uznano każdą miejscowość, która w chwili ogłoszenia
ustawy stanowiła gminę katastralną (§ 65), nie wykluczając możliwości łączenia
kilku gmin katastralnych, tworząc jedną gminę administracyjną. Na czele gmin postawiono: wydziały gminne – (wybierane na trzy lata) – członkowie byli wybierani
przez obywateli gminy i przynależnych do gminy, w ilości co najmniej 8 członków; zwierzchności gminne – (3 letnia kadencja) – na czele której stał naczelnik
gminy i przysiężni (co najmniej 2) wybrani z grona wydziału65.
Sprawę granic gminnych rozstrzygało pismo okólne z 31 stycznia 1851 r. według którego „gminą miejscową” była osada, mająca w myśl patentu cesarskiego
z 1778 r. swych przysiężnych i wójta, co przesądzało o sankcjonowaniu gmin jednowioskowych w Galicji. Łączenie kilku gmin w jedną wymagało uchwały urzę60

Szematyzm..., na 1872 r., s. 19, poz. 10; Szematyzm..., na 1892 r., s. 299.
W. Banach, Franciszek Prochaska (1891-1972), Biogramy brzozowian, w: Brzozów. Zarys
monograficzny, Brzozów 1990, s. 684. Szematyzm..., na l. 1894-1900.
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dów gminnych i pozwolenia urzędu okręgowego. Z obszaru gminy przewidywano
wyłączenie dominium, w praktyce tworząc odrębne jednostki administracyjne
„obszary dworskie”. Jako organy gminy ustawa wymieniała zgromadzenie gminne, złożone z gospodarzy oraz opodatkowanych przemysłowców, wykluczając
z tego grona księży, nauczycieli, ludność biedną, wójtów, wybranych przez zgromadzenie lub mianowanych przez urząd powiatowy oraz dwóch przysiężnych
wybieranych również przez zgromadzenie. Organ administracyjny gminy stanowił
wójt i przysiężni we własnym zakresie działań, natomiast sam wójt w zakresie poruczonym66. Ustawa z 1854 r. przewidywała również urządzenie obok gmin miejscowych, gmin powiatowych i obwodowych, jako związków samorządnych składających się z większej ilości gmin miejscowych, tworzących powiat lub większej
liczby gmin powiatowych – obwód. W ich gestię miał wchodzić zarząd wspólnym
majątkiem powiatu lub obwodu. Do powołania tych struktur nie doszło, a w Galicji nie wprowadzono nawet ordynacji wyborczej do gmin miejscowych. W 1856 r.
wydano dla Galicji tymczasowe rozporządzenie, w myśl którego właściciele dóbr
tabularnych mogli sami decydować o włączeniu swojego obszaru do gminy. Zapis
ten przesądził o wyłączeniu większości obszarów dworskich z granic gminnych67.
Ustawa gminna z 5 lutego 1862 r. grupując zadania własne gminy na trzy kategorie – zarząd własnym majątkiem, zarząd drogami gminnymi, policja miejscowa,
określiła pewien zakres kompetencji organów gminnych wspólny dla całej monarchii, który obejmował:
•
współudział w przeprowadzaniu wyborów do rad gminnych i powiatowych, sejmów krajowych i do Izby Posłów Rady Państwa,
•
wystawianie świadectw przynależności do gminy,
•
czynności związane ze ślubem cywilnym,
•
sprawy meldunkowe,
•
współudział w spisach powszechnych i postępowaniu szupaszniczym,
•
orzecznictwo karno-administracyjne na terenie gminy,
•
współudział w sprawach zdrowia publicznego, administracji wojskowej
i ściąganiu podatków68.
Jako organy gminy pozostawiono Radę Gminy – uchwalający i nadzorujący
oraz Zwierzchność Gminną –zarządzający i wykonawczy. Ustawę gminną z 12
sierpnia 1866 r. oparto w znacznej mierze na założeniach wcześniejszych aktów
tego typu. Już w § 1 określono, że gmina to każda osada, która z chwilą wejścia
w życie wspomnianej ustawy, tj. wg art. III ustawy wstępnej z dnia 1 stycznia
1867 r. posiadała własny zarząd gminy, czyli burmistrza lub wójta i asesorów lub
przysiężnych. Ustawa obok gmin sankcjonowała również okręgi administracyjne,
nazywane obszarami dworskimi, (ustawa o obszarach dworskich weszła w życie
66
K. Grzybowski, Galicja 1848-1914, Historia ustroju politycznego na tle historii Austrii, Kraków-Wrocław-Warszawa 1959, s. 233.
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16 listopada 1866 r.). Nie określała jednak ani liczby ludności gminy a także jej
obszaru, również tego czy gmina miała pozostawiać w jakichkolwiek związkach
z obszarem dworskim, w odniesieniu do których, nie wymagano nawet, aby były
zamieszkałe. Jedynie obszary dominialne, które położone były w obrębie miast
włączono w struktury gmin miejskich. Członkami gminy była ludność mieszkająca na jej terenie, posiadająca majątek nieruchomy w gminie lub opłacająca podatek od przedsiębiorstwa zarobkowego albo od dochodu. Mieszkańcy mieli swobodę wyboru władz, rady i zwierzchności gminnej, wyjątek stanowili radni bez wyboru, do których zaliczano w myśl § 16 ustawy osoby opłacające szóstą część całej sumy podatków bezpośrednich pobranych w gminie oraz właściciele wcielonych do gmin posiadłości tabularnych, bez względu na podatek, jaki uiszczali69.
Ustawa zaliczała więc w poczet gminy, każdą gminę wiejską istniejącą w czasie
wydania patentu cesarskiego z 13 kwietnia 1784 r. potwierdzoną ustawami z 1851
i 1862 r. Liczbę członków Rady gminnej określono w stosunku do stanu ludności,
nie wliczając radnych bez wyboru (§ 14 ustawy gminnej); kadencja członków Rady wynosiła trzy lata. Ze swojego grona Rada wybierała naczelnika (wójta lub
burmistrza) i asesorów lub przysiężnych w liczbie dwóch (§ 19 ustawy gminnej).
Do kompetencji gminy należało, m.in.: ustanawianie urzędników i służb gminnych, oznaczanie ich ilości, kategorii i płac ( § 31), w sprawach policyjnych gmina
miała prawo wydawania miejscowych przepisów policyjnych i określania kar za
przekroczenie przepisów w zależności od stopnia przewinienia, wysokość kary
odpowiadała co najmniej 15 złr. lub do 5 dni aresztu. Nadzór nad gminami sprawowały władze rządowe i samorządowe (art. XIV ustawy zasadniczej i § 104, 106
ustawy gminnej), czuwano aby władze gminne nie przekraczały swych uprawnień
i wypełniały swoje obowiązki, które na nich spoczywały70. Galicyjskie ustawy
samorządowe podlegały stałym regulacjom, mającym na celu doprecyzowanie
przepisów dotyczących funkcjonowania gminy i jej kompetencji ustawodawczych.
Ustawa z dnia 2 stycznia 1884 r. zmieniła postanowienia § 21 i § 22 ustawy gminnej z 12 sierpnia 1862 r. Wydłużona została kadencja członków rady i zwierzchności gminnej na okres trzech lat, przy czym można było kandydować po raz kolejny W przypadku opróżnienia posady naczelnika gminy, jego zastępcy, przysiężnego, rada gminy w ciągu 14 dni wybierała nowe władze, jeżeli wyboru nie
można było dokonać w normalnym trybie zarządzano wybory uzupełniające71.
Ustawa z 21 marca 1888 r. ściśle określała status radnego bez wyboru. Ten przywilej odnosił się do następujących osób i kategorii: członkowie gminy opłacający
szóstą część całości podatków bezpośrednich w gminie, posiadacze wcielonego do
gminy obszaru tabularnego, stanowiącego osobne ciało hipoteczne, od którego
podatek rządowy wynosił co najmniej 25 złr., pod warunkiem, że osoba taka była
69
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obywatelem państwa austriackiego i nie zachodziła wobec niej żadna sprawa wykluczająca lub wyłączająca ją z tego grona, w myśl § 3, 10 i 11 ordynacji wyborczej, wojskowi służby czynnej i kobiety przez pełnomocników, adwokaci, notariusze, doktoranci ze stopniem studenta jednego z uniwersytetów austriackich, magistrowie farmacji, dyplomowani weterynarze, technicy i kandydaci notarialni72.
W skład powiatu brzozowskiego wchodziły następujące gminy wiejskie: Barycz, Bachórz, Bartkówka, Blizne, Brzozów (miasto), Buków, Dąbrówka Starzeńska, Domaradz, Dydnia, Dylągowa, Dynów (miasteczko), Golcowa, Górki, Grabownica Starzeńska, Grabówka, (przejściowo Gwoźnica dolna i górna), Harta,
Haczów, Hłudno, Humniska, Izdebki, Hroszówka, Jabłonica Polska, Jabłonica
Ruska, Jabłonka, Jasienica (miasteczko), Jasionów, Końskie, Krzemienna, Krzywe, Laskówka, Łubno, Malinówka, Niebocka, Niewistka, Nozdrzec, Obarzym,
Orzechówka, Pawłokoma, Przysietnica, Siedliska, Stara Wieś, Temeszów, Trześniów, Turze Pole, Ulania, Ulucz, Wara, Wesoła, Witryłów, Wola Jasienicka,
Wołodź, Wydrna, Wzdów, Zmiennica73.
Na czele gmin wiejskich zgodnie z ustawą stali wójtowie, zastępcami byli podwójci, a skład uzupełniali przysiężni. Nie zachowały się informacje na temat
władz stojących na czele gmin w powiecie, bardzo skąpe dane można znaleźć analizując dokumenty c. k. Starostwa Powiatowego Brzozów. Dysponujemy wzmiankami dotyczącymi kilku wójtów, m.in.: w Wesołej był nim Jan Skotnicki (ok.
1890), w Hłudnie – Jan Denis (1880), Warze – Walenty Tomoński (1894)74,
w Starej Wsi – Józef Szarek75. Były to osoby umiejące pisać, gdyż na dokumentach widnieją własnoręczne ich podpisy. Wśród wójtów gmin wiejskich z powiatu
brzozowskiego jedynie 9 umiało zarówno czytać i pisać, 1 osoba tylko czytać,
analfabetami były 42 osoby (prawie 81%). Zdecydowana większość z tego grona
zajmowała się rolnictwem (50 osób), jedna osoba należała do właścicieli obszarów
tabularnych, prawdopodobnie była dzierżawcą i również jedna kupcem. Członków
zwierzchności gminnej nie umiejących czytać było 150 (tj. 85,71%), analfabetów
– 175. Również wśród przysiężnych 122 to rolnicy, jeden dzierżawca majątku,
natomiast większe zróżnicowanie mamy wśród pisarzy, spośród których rolników
było 14, większych właścicieli 2 ( w tym 1 Żyd), urzędnik, a będących oficjalistami, nauczycielami lub diakami – 13 osób, wykonujących inne zajęcia 7. Wydatki na utrzymanie urzędników gminnych w XIX wieku wyglądały następująco:
72
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płace wójtów – 1153 złr., przysiężnych – 201 złr., pisarzy – 1732 złr., policji i innych służb – 1012 złr. Na jedną gminę wydatki na płace wynosiły 79 złr.
Jedną z ważnych funkcji było stanowisko pisarza gminnego, w powiecie brzozowskim ich liczba wynosiła 37, w tym 35 ze stałą płacą, zatrudnionych w 50 gminach. Pod względem wykształcenia, jak określono w źródle, uzdolnionych było
trzech, pracowali oni w 4 gminach i zarabiali łącznie 115 złr. (na jednego przypadało 38 złr. 33 ct.), mało uzdolnionych – 9, którzy zatrudnieni byli w 9 gminach,
ich zarobki wynosiły 692 złr. (po 76 złr. 88 ct.), nieuzdolnieni w liczbie 23 z płacą
925 złr. (40 złr. 21ct. na jednego), jeden pisarz nie pobierał stałej płacy, oraz również jeden pracował bezpłatnie76. Wypełniając zadania dotyczące utrzymania porządku i bezpieczeństwa, 18 gmin utrzymywało stałą służbę policyjną, polową i leśną, 29 tylko służbę policyjną, 1 gmina polową i leśną, łącznie 92,31%, żadnej stałej służby nie utrzymywało 4 gminy, tj. 7,69%77. Wynika z tych obliczeń, że na
8 przedstawionych tutaj gmin przypadało łącznie 632 złr. wydatków. Wynagrodzenie na płace w 1 gminie kształtowało się dla wójtów w granicach 22,17 złr.
Drugą obok gminy jednostką administracyjną utworzoną mocą ustawy z 12
sierpnia 1866 r., co sygnalizowano już wcześniej, były obszary dworskie. Po raz
pierwszy wydzielenie z obrębów gminy wielkiej posiadłości ziemskiej i stworzenie
na jej bazie odrębnych jednostek administracyjnych zapowiadała cytowana już
ustawa z 31 stycznia 1851 r.78 Ustawa z 12 sierpnia 1866 r. wyłączyła obszar dawnej posiadłości dominialnej spod władzy gminy i utworzyła obszary dworskie (§ 1
tejże ustawy), o czym już była mowa. Władzę administracyjną na obszarze pełnił
przełożony, którym mógł być właściciel posiadłości lub osoba przez nią wyznaczona. Taka osoba łączyła funkcję naczelnika gminy i rady gminnej (§ 13 ustawy
gminnej mówił, że w celu załatwienia spraw występuje przełożony obszaru, realizując kompetencje naczelnika gminy, według § 7 obszar dworski miał obowiązek
wypełniać w swoim obrębie wszelkie zadania gminy), nie mógł jedynie przełożony
obszaru nakładać kar administracyjnych wobec ludności mieszkającej na terenie
takiej posiadłości79. Ustawa o obszarach dworskich nie precyzowała ani określonej
liczby ludności zamieszkującej posiadłość oraz wielkości obszaru. Zabrakło również uregulowań w sprawie wzajemnych związków między gminą i obszarem
dworskim, wynikało z tego iż dana jednostka mogła nawet leżeć na terenie kilku
gmin. Wspomniane jednostki mogły zmieniać granicę, dzielić lub łączyć się, pod
warunkiem, że należały do jednego państwa. Zgodę na wszelkie zmiany terytorialne wydawał w takiej sytuacji namiestnik i Wydział Krajowy. Do 1880 r. 63 obszary dworskie zostały włączone w obręb gmin, głównie w Galicji Zachodniej, gdzie
76
Tablice statystyczne o stosunkach gminnych w Galicji 1875 r., tab. X, Wykształcenie i stosunki
służbowe pisarzy gminnych, s. 22, poz. 9, tab. XI, Płace pisarzy gminnych, s. 24, poz. 9.
77
Ibidem, Tabl. VIII, Zajęcia wójtów, przysiężnych i pisarzy gminnych w gminach wiejskich,
s. 19, poz. 9, Tab. XII. Wydatki gmin wiejskich na płace pieniężne, s. 28, poz. 9, Tab. XI. Służba policyjna, leśna i polowa w gminach wiejskich, s. 26, poz. 9.
78
K. Grzybowski, op. cit., s. 234.
79
T. Pilat, op. cit., s. 34.
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krwawy przebieg miały wystąpienia chłopów z 1846 r.80 Nowelizacja ustawy o posiadłościach dworskich dokonana 21 marca 1888 r. potwierdzała istnienie odrębnych własności tabularnych wyłączonych ze związku gminnego, dokonywała bardziej sprecyzowanych zapisów dotyczących granic danego obszaru. Posiadłość
położona w jednej miejscowości oraz wyłączona ze związku gminy, a leżąca na jego obszarze stanowiła jeden obszar tabularny. Natomiast wszystkie inne dobra tabularne oraz te, które powstałyby w przyszłości miały zostać wcielane do obszaru
gminy bądź obszaru miasta. Dopuszczono możliwość włączenia do terenu gminy
posiadłości tabularnej na żądanie jej właściciela, przy zgodzie wyrażonej przez zarząd gminy, z równoczesnym zawarciem umowy określającej wymiar uposażenia
oraz sposób uiszczania powinności wobec związku gminnego. Po włączeniu obszaru tabularnego do gminy jej właściciel nabywał prawa i obowiązki członka gminy,
poza prawem użytkowania z dobra gminnego. Ustawa zakładała możliwość pełnienia funkcji przełożonego w kilku obszarach, gdy nie leżały one w jednym powiecie
politycznym. Jeżeli właściciel ziemski posiadał obszar tabularny w sąsiedniej miejscowości leżącej w granicach tego samego powiatu a stanowiącą część innego obszaru dworskiego, mógł wyznaczyć do zarządzania tej miejscowości osobnego
przełożonego za pozwoleniem władz powiatowych, Wydział Powiatowy obligował
właściciela takiej posiadłości do podania danych osobowych swojego przełożonego/przełożonych. Wyznaczając, przełożonego właściciel mógł go również w każdej
chwili zwolnić z pełnionej funkcji czasowo lub całkowicie, za częste przekraczanie
lub zaniedbywanie swoich obowiązków; wymagane było w tej sytuacji zawiadomienie władz powiatowych. Zawieszenie w pełnieniu obowiązków przełożonego
uzgadniane było przez polityczną władzę powiatu z Wydziałem Powiatowym, natomiast całkowite usunięcie takiej osoby uzgadniano z Wydziałem Krajowym81.
Przełożony obszaru dworskiego wypełniał takie same funkcje, jak władze gminy,
ponadto mógł zasiadać w Radzie Szkolnej Miejscowej, jeżeli dwór dawał na cele
szkolne co najmniej 1/10 całkowitych wydatków. Policja miejscowa, w karczmach
i wyszynkach znajdujących się na terenie obszaru dworskiego przypisana była
gminie, wspólny był z gminą zarząd miejscowych dróg gminnych82.
W powiecie brzozowskim liczba obszarów tabularnych wynosiła 65 (1875) i 62
(1905). W 1910 r. liczba obszarów dworskich wynosiła 51: Bachórz, Bartkówka,
Blizne, Brzozów, Buków, Domaradz, Dydnia, Dylągowa, Golcowa, Górki, Grabownica Starzeńska, Grabówka, Haczów, Harta, Hłudno, Humniska, Igioza, Izdebki, Jabłonica Polska, Jabłokna, Jasienica, Jasionów, Końskie, Krzemienna, Krzywe,
laskówka, Łubno, Malinówka, Niebocko, Niewistka, Nozdrzec, Obarzym, Orze80

Ibidem, s. 35, 72; A. Nowakowski, op. cit., s. 98.
Dz.U. RK, 1888 r., cz. XII, Ustawa z 21 III 1888 r. zmieniająca niektóre postanowienia ustawy
o obszarach dworskich z 12 VIII 1866 r. oraz stanowiąca o rozkładzie i wydatkach ciężarów publicznych obszaru dworskiego w obrębie obszaru tegoż położone, art. I § 1, s. 123; §§ 2, 3, 4, s. 124; §§ 8,
9, 11, s. 125; §§ 14, 15, s. 126.
82
S. Kutrzeba, Historia ustroju Polski w zarysie, t. IV, Od uwłaszczenia do odrodzenia, cz. III,
Po rozbiorach, s. 307.
81
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chówka, Pawłokoma, Poręby, Przedmieście Dynowskie, Przysietnica, Siedliska,
Stara Wieś, Temeszów, Trześniów, Turze Pole, Ulanica, Wara, Wesoła, Witryłów,
Wola Górecka, Wola Jasienicka, Wydrna, Wzdów, Zmiennica83.
Wśród właścicieli były osoby prywatne, m.in. rodziny z tytułami hrabiowskimi: Bukowskich, Dzieduszyckich, Skrzyńskich, Starzeńskich, Załuskich84, Kościół
katolicki (biskupstwo przemyskie) posiadał pięć miejscowości, po jednej – parafia
rzymsko-katolicka w Dynowie, Galicyjski Fundusz Naukowy i Zakład Ciemnych
i Głuchoniemych ze Lwowa. Stan posiadania wielkiej własności w powiecie brzozowskim wynosił odpowiednio (dokładne dane patrz: aneks. tab. A) w roku 1872
– 26494,715 ha i 22789,998 ha w 1905 r. z czego wynika że uległ on zmniejszeniu
w ciągu 33 lat o 3704,717 ha (13%). Największe majątki należały do rodzin: Bukowskich, Skrzyńskich, Starzeńskich, Załuskich i ich spadkobierców Wysockich.
Znaczny majątek posiadało biskupstwo przemyskie, parafia rzymskokatolicka
w Dynowie (majątek w Ulanicy) oraz fundacja Zakładu Ciemnych i Głuchoniemych ze Lwowa. Niewielki obszar w Starej Wsi był własnością wspomnianego
Galicyjskiego Funduszu Naukowego.
Przejęcie części ziem Polski przez cesarstwo austriackie w wyniku rozbiorów,
zapoczątkowało na obszarze zwanym Galicją szereg znaczących zmian administracyjnych. Dla mieszkańców północnej części dawnej ziemi sanockiej najważniejszym wydarzeniem było utworzenie powiatu ze stolicą w Brzozowie, co było
wynikiem wprowadzania reform politycznych w cesarstwie, które w obrębie władz
lokalnych odnosiły się one do cedowania nowych zadań na ręce starostw i gmin.
W ich wyniku, już w 1859 r. jako pierwszy funkcję starosty w Brzozowie objął
Jan Kalita. Najważniejsze zadanie jakie przed nim stanęło polegało na budowie
struktur władz powiatowych i tworzeniu więzi pomiędzy wszystkimi szczeblami
samorządu na terenie powiatu. Nadanie autonomii Galicji związane było z najważniejszą reformą ustrojową cesarstwa. Ustawy gminne z 1866 r. nadały nowy
kształt funkcjonowania samorządów, ich wyznacznikiem było powołanie do życia
Starostw Powiatowych. Dla okręgu brzozowskiego miało to miejsce 10 VIII 1868 r.
Władze powiatu funkcjonującego w nowych warunkach skupiały się głównie na
rozwoju gospodarczym powiatu, gdyż był to teren głównie rolniczy, który ożywiło
odkrycie złóż ropy i gazu ziemnego w II połowie XIX wieku. U progu XX wieku
priorytetem było utworzenie gimnazjum dla młodzieży, która poza nielicznymi
wyjątkami nie miała możliwości dalszego kształcenia się po ukończeniu szkół ludowych. Dzięki zaangażowaniu się wielu osób, w dużej mierze posłów do parlamentu wiedeńskiego wywodzących się z terenu powiatu utworzono w 1909 r.
gimnazjum z siedzibą w Brzozowie (duże zasługi w jego powstaniu miał Zdzisław
Skrzyński). Reformom poddano również samorządy gminne, w powiecie istniały
83

Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej, t. XIII, woj. lwowskie, Warszawa 1924, s. 6.
J. hr. Dunin-Borkowski, Almanach błękitny, Genealogie żyjących rodów polskich, Kraków (brak.
r. wyd.), Bukowscy, s. 172-173, 264-266, Dzieduszyccy, s. 174-175, 336-361, Skrzyńscy, s. 184-185,
857-867, Starzeńscy, s. 184-185, 884-889, Załuscy, s. 186-187, 1008-1017.
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dwie gminy miejskie, w Brzozowie oraz utworzona na początku XX wieku w Dynowie, dominowały gminy wiejskie jednowioskowe działające na podstawie przepisów ustawy z 1866 r. Kolejni burmistrzowie Brzozowa angażowali się w rozwój
miasta, zwłaszcza Józef Korczyński i Franciszek Prochaska Obok tych jednostek
funkcjonowały obszary dworskie, których liczba systematycznie spadała. W przypadku właścicieli majątków zauważyć można ich duży udział we wszystkich
aspektach życia społeczno-gospodarczego, kulturalnego i politycznego w powiecie, zasiadali oni przede wszystkim we władzach powiatu, w radzie szkolnej oraz
instytucjach o charakterze gospodarczym, tym samym dbali również o interesy
powiatu. Dynamiczny rozwój powiatu przerwały wydarzenia związane z I wojną
światową, jednak i one nie przerwały działalności władz, starosta K. Miliński wraz
z współmałżonką zaangażował się w pomoc najuboższym oraz osób poszkodowanych przez działania wojenne. Koniec działań związanych z pierwszą wojną
światową przyniósł mieszkańcom powiatu nie tylko nadzieje na lepsze życie
w wolnym kraju ale i niepewność związaną z nadchodzącymi zmianami.

Aneks
Tab. A.
Wykaz obszarów tabularnych i ich właścicieli w powiecie brzozowskim
w latach 1875 i 1905
Lp. Obszar tabularny
1
1.
2.
3.

2

Obszar
3
489,90
338,10
10,92

4.

Bachórz
Bartkówka
Barycz (Górna, Dolna
i Wólka)
Blizne

5.

Brzozów

333,50

6.

Buków

386,08

7.

Chodorówka

188,60

8.

634,22

Wielkość obszaru i właściciele w latach
1872
1905
Właściciel
Obszar
Właściciel
4
5
6
Władysław Skrzyński
170,90 Zdzisław Skrzyński
Ludwik Skrzyński
335,57 Seweryn Skrzyński
Władysław Skrzyński
95,50 Tadeusz i Fryderyka
Jabłońscy
Biskup rzym.-kat.
707,91 Biskup rzym.-kat.
Przemyśl
Przemyśl
Biskup rzym-kat
337,37 Biskup rzym.-kat.
Przemyśl
Przemyśl
Zakład ciemnych
125,15 Zakład ciemnych i głui głuchoniemych Lwów
choniemych Lwów
Franciszek Ksawery
192,30 Mikołaj i Helena MaSkrzyński
chowscy
August hr. Starzeński
507,21 Albert hr. Starzeński

Dąbrówka Starzeńska
530,15
z Wolą i Olesinem
9. Domaradz z Łosiną, Ką- 411,70 Biskup rzym.-kat.
tami, Krzywem, Zatylem
Przemyśl
i Porembami
10. Dydnia Górna,
685,40 Feliks Podhorecki
Dolna z Wolą

466,91 Biskup rzym.-kat.
Przemyśl
200,20 Bolesław Zatorski

496,78 Bolesław Zatorski
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1
2
11. Dydnia Górna, Dolna
z Wolą
12. Dynów, Szpitalny
13. Dynów miasto i przedm.
14. Dynów, Zdzisławówka
15. Golcowa z Różanką
i Jahonką
16. Górki z Górecką Wolą

3
4
788,32 August hr. Starzeński

5
6
715,55 Albert hr. Starzeński

463,45 Zbigniew Trzecieski

24,11
305,97
38,47
252,88

251,27 Biskup rzym.-kat.
Przemyśl
523,25 Aleksander Niedźwiedzki
224,25 Teofil Ostaszewski

17. Grabownica Starzeńska
z Dołżycą
18. Grabówka Dolna
224,25 Marceli Wisłocki
i Adolf Hićkiewicz
19. Grabówka Górna
20. Gwoźnica Dolna
246,10 Kazimierz Zaklika
21. Gwoźnica Górna
480,70
22. Haczów
227,12 Lucyna Haller
23. Harta z Lipnikiem
1014,87 Ignacy Skrzyński
i Paprociem
24. Hłudno Dolne
196,07 Ludwik Skrzyński
i Górne
25. Hroszówka
461,15 Maria Tergonde¹
26. Humniska
629,62 Lucyna Cybulska
27. Igioza k. Dynowa
28. Izdebki
29. Jabłonica Polska
z Budzyniem
30. Jabłonica Ruska
31. Jabłonka
32. Jasienica z Płosiną
33. Jasionów
34. Końskie
35. Krzemienna
36. Krzywe
37. Laskówka-chodorow.
38. Łubno Kazimierówka,
Stefanówka
39. Łubno
40. Malinówka z Koźleńcem
41. Niebocko
42. Niewistka
43. Nozdrzec z Karolówką
44. Obarzym

Zbigniew Trzecieski2
1227,62 Bonawentura
hr. Bukowski
338,10 Zygmunt hr. Załuski
326,025 Domicella Sartyni³
708,40 Spadkobiercy Antoniego Jaronowskiego
59,22 Zygmunt hr. Załuski
296,12 Henryk i Helena
Truskolascy
551,42 Spadkobiercy Franciszka Reitzensteina
262,20 Jan Sobczyński

Ludwik Cieszyński
Stefan Trzecieski
Zdzisław Skrzyński
Biskup rzym.-kat.
Przemyśl
349,02 Władysław i Sylwia
Niedźwiedzcy
260,32 Paweł Tyszkowski
105,91 Władysław Hićkiewicz
206,74 Maria Kosecka
Przynależy do starostwa
w Strzyżowie
192,51 Mieczysław Urbański
994,13 Zdzisław Skrzyński
206,36 Klara Bobczyńska
412,06 Maria Dydyńska
629,92 Łucja Cybulska
i 3 wspólników
121,04 Eleonora Trzecieska
1125,05 Henryka Zaklina
309,67 Zofia Wysocka
328,08 Maria Dydyńska
708,18 Władysław i Maria
Kraińscy
182,51 Zofia Wysocka
301,79 Maria hr. Dzieduszycka
541,77 Alfons Reitzenslein

340,97 Feliks Podhorecki
399,05
–
1493 Zbigniew Trzecieski

342,05 Maria Dydyńska
i 4 wspólników
333,63 Bolesław Zatorski
140,05 Izrael Tag i 3 wspólnicy
352,41 Stefan Trzecieski

230,57
622,72
332,35
496,80
445,05

336,53
192,13
379,75
352,15
478,42
448,95

Zygmunt hr. Załuski
Aniela Kraińska
Jan Bobczyński
Ludwik Skrzyński
Wincenty Dwernicki

Henryk i Salomea Lic
Zofia Wysocka
Władysław Kraiński
Aleksander Bobczyński
Seweryn Skrzyński
Włodzimierz Dwernicki
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1
2
45. Orzechówka
z Wolą Orzechowską
46. Pawłokoma
47. Przysietnica

3
4
417,45 Zygmunt hr. Załuski

48. Siedliska i Poręby
49. Stara Wieś
z Gołaszówką
50. Stara Wieś, część

432,40 Ludwik Skrzyński
430,10 Biskup rzym.-kat.
Przemyśl
516,92 August hr. Starzeński
468,62 Biskup rzym.-kat.
Przemyśl
_
_

51. Temeszów Winentówką
52. Trześniów

299
409,40

53. Turzepole

296,70

54. Ulanica

_

55. Ulucz
56. Wara
57. Wesoła,
Wesoła, Magierów,
Wesoła Ujazdy
58. Witryłów

803,85
645,15
630,20

59. Wola Górecka
60. Wola Jasienicka
61. Wydrna

133,40
240,35
309,35

521,52

62. Wydrna
Wzdów z Wygodą

701,50

63. Wołodź z Hutą, Jasionowem, Gdyczyną i Wólką
64. Zmiennica

915,40
496,80

5
6
377,98 Zofia Wysocka

434,70 Seweryn Skrzyński
430,84 Biskup rzym.-kat.
Przemyślu
507,70 Albert hr. Starzeński
43,41 Biskup rzym.-kat.
Przemyśl
39,27 Fundusz galicyjski
naukowy
Wincenty Dwernicki
308,77 Włodzimierz Dwernicki
Zakład ciemnych
414,008 Zakład ciemnych
i głuchoniemych Lwów
i głuchoniemych Lwów
Wojciech Leszczyński
329,61 Adam i Maria
Ostaszewscy
Parafia rzym.-kat.
151,40 Parafia rzym.-kat.
Dynów
Dynów
Romuald Tergondeª
808,91 Maria Dydyńska
Ludwik Skrzyński
627,11 Seweryn Skrzyński
Józef Lekker
621,30 Józef Schönblum
1,42 i 3 wspólników
0,23
Władysław Falkowski
499,80 Jan Kozłowski i 2
wspólników
Antoni Morelowski
124,96 Willner Dawid
Zygmunt hr. Załuski
220,30 Zofia Wysocka
Edward, Leonard
76,92 Franciszek
i Szczęsny Sękowscy
i Bronisława Gedel
234,95 Leib Lifschütz
i 1 wspólnik
Teofil Ostaszewski
691,92 Adam i Maria
Ostaszewscy
Władysław i Florenty777,11 Franciszek Skrzyński
na Kossowicze
Franciszek Zaremba
463,47 Kazimiera Kozłowska

Źródło: Skorowidz dóbr tabularnych w Galicyi z Wlk. Księstwem Krakowskiem, Kraków 1905 r., s. 2, 3,4, 5. 8, 9,
16, 17, 20, 21, 28, 29, 32-35, 38-45, 48, 49-53, 64, 65, 70, 71, 74, 75, 84, 85, 88, 89, 98, 99, 102, 103, 106-109, 122,
123, 136, 137, 144, 145, 154, 155, 158, 159-167, 170-179; Przewodnik statystyczno topograficzny i Skorowidz..., Kraków 1872, s. 1, 2, 9, 10, 12, 16, 18, 19, 22, 23, 25-29, 36, 39, 40, 42, 46, 48, 55, 58, 59, 67, 74, 78, 84-88, 90, 92- 94, 99.
¹ W 1875 r. Hroszówka wchodziła w skład powiatu birczańskiego.
² W 1875 r. Igioza nie stanowiła odrębnej własności, wchodząc w skład dóbr dynowskich, należących do Zbigniewa Trzecieskiego, jako właściciel figurował również Karol de Neckarsfeld Müller.
³ Jabłonica Ruska leżała w 1875 r. na terenie powiatu birczańskiego.
ª Wówczas w obrębie powiatu birczańskiego.
º Według spisu dóbr tabularnych z 1905 r. Barycz wchodziła w skład starostwa powiatowego w Strzyżowie.
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Noty biograficzne
Bukowscy herbu Ossorya85, pochodzili z Bukowego w Ziemi Sanockiej, nazwa wywodząca się z dawnego przydomku Czeszyk. Jedna z linii otrzymała galicyjski tytuł hrabiowski 11 lutego 1783 r. Nazwisko Bukowski przyjął Jerzy,
czwarty z kolei syn Mikołaja Czeszyka z Tyrawy, sędziego sądu sanockiego.
Wśród znanych osób z rodu byli m.in.:
Jan łożnicy J.K.M (1503).
Józef, rotmistrz chorągwi husarskiej (1735), strażnik polny wojsk koronnych.
Józef Ignacy generał – adiutant J.K.M (1766), starosta osiecki (1768), pułkownik wojsk koronnych (1786), starosta błoński (1764), rotmistrz chorągwi pancernej (1765), kawaler św. Stanisława (6 września 1774), zmarł w 1791 r. na nim
wygasła jedna z linii rodu.
Ludwik, pułkownik 1 pułku ułanów (1829), generał brygady wojsk polskich
(1831).
Z rodu wywodziło się dwóch senatorów: Jerzy kasztelan sanocki (2.9.17521764), Antoni kasztelan sanocki (20.12.1757-1764).
Michał Bukowski, pan na Bukowie i Nozdrzcu, otrzymał tytuł hrabiego galicyjskiego (11.2.1783). Był żonaty z Ludwiką c. Józefa Morskiego h. Topór, cześnika przemyskiego i Franciszki z Sołtyków, łowczanki podolskiej i cześnikówny
Racławskiej. Jednym z najbardziej zasłużonych przedstawicieli tego rodu dla powiatu brzozowskiego był Bonawentura Wincenty hr. Bukowski syn Leona i Pauliny z Ruckich h. Jastrzębiec. Od 1867 r. był członkiem a następnie prezesem powiatowej rady w Brzozowie, w latach 1868-1878 był delegatem galicyjskiego towarzystwa kredytowego ziemskiego. W 1849 r. poślubił w Jarosławiu Felicję
z Kamienieckich h. Pilawa, c. Jana adiutanta ks. Józefa Poniatowskiego. Ze
związku narodziły się trzy córki: Maria Paulina, Henryka (odziedziczyła majątek
w Izdebkach po ojcu) i Celestyna. Zmarł w październiku 1878 r.
Maria hr. Dzieduszycka86 (Maria Karolina Leopoldyna Dzieduszycka), c. Augusta Piusa Benedykta hr. Dzieduszyckiego i jego 1-szej żony Melanii z Szeliskich h. Szeliga. W dniu 22.11.1898 r. poślubiła w Jasionowie Aleksandra hr.
Wodzickiego h. Leliwa, wchodząc w ten sposób w posiadanie tych dóbr.
Skrzyńscy herbu Zaremba87 pochodzili z ziemi sieradzkiej (Skrzynna). Jedna
linia rodu otrzymała austriacki tytuł hrabiowski 14 I 1895, potwierdzony dyplomem w Wiedniu 2 III 1895. Z rodu wywodziło się pięciu senatorów (urząd w l.
1616-1752 ), Adam, kasztelan spicimirski, Aleksander, kasztelan brzeziński, Stanisław, kasztelan brzeziński, Jan Franciszek, podkomorzy, kasztelan łęczycki,
Hieronim, kasztelan brzeziński. Protoplastą rodu był Adam ze Skrzynna Skrzyń85

J. hr. Dunin Borkowski, op. cit., Bukowscy, s. 172-173, 264-266.
Ibidem, Dzieduszyccy, s. 174-175, 336-361.
87
Ibidem, Skrzyńscy, s. 184-185, 857-867.
86
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ski, kasztelan spicimirski (1616). Miał trzech synów: Kazimierza, Stanisława i Józefa. Od Józefa ród rozgałęził się na dwie linie, pierwszą zapoczątkował Józef
(1724-1817) stolnik pomorski, właściciel dóbr wokół Rzeszowa (Krasna Wólka,
Malawa, Malawka, Matysówka, Wilkowyja, Załęże i Pobitnie). Protoplastą drugiej gałęzi był Ignacy Antoni, właściciel Harty, Dobrzechowa, Wysokiej, Oparówki, Kozłowcu, części Grodzicznem, Grodziska i wójtostwa w Polanicy, starosta dołgański. Jego syn Wincenty Franciszek Ksawery Walenty tytułował się panem w Bachórzu, Piątkowej, Bietkowej, Baryczy, Futomie, Kąkolówce, Błażowej,
Pawłokomie, Harcie z Lipnikiem i Paprocią, Bartkówce, Chodorówce, Laskówce,
był członkiem stanów galicyjskich, jednym z założycieli zakładu dla ociemniałych
we Lwowie. Natomiast wnuk Zdzisław Wincenty Ksawery był jedną ze znaczących osobistości w Powiecie brzozowskim. Odziedziczył majątek, do którego
wchodziły: Bachórz, Harta z Lipnikiemi Paprocią, Błażowa, Białka, Wola Błażowska, Futoma, Kąkolówka z Głęboką, Nową wsią i Wolą, Piątkowa i Szklary.
Zdzisław Skrzyński był posłem na sejm galicyjski w roku 1893, otrzymał honorowe obywatelstwo miasta Dynowa 1901 r. pełnił funkcję członka rady powiatowej brzozowskiej, delegata galicyjskiego towarzystwa kredytowego ziemskiego.
W l. 1883-1889, 1892, 1901-1908 był prezesem oddziału dynowskiego wspomnianego towarzystwa. Bardzo znaną osobistością był również Ludwik (18161881) właściciel, Swirza, Pawłokomy, Wary, Bartkówki, Czyżków. Był m.in. wiceprezesem galicyjskiego towarzystwa gospodarczego, członkiem brzozowskiej
rady powiatowej, posłem na sejm galicyjski krajowy w1861 r. i do Rady Państwa
w Wiedniu w l. 1867-69, 1874-1881. Poprzez ożenek z Seweryną z Hr. Fredrów h.
Bończa, nabył Nowosiółki, Chłopczyce, Dołubów i Nozdrzec. Jego syn Seweryn,
właściciel Nozdrzca, Bartkówki, Pawłokomy, Wary, Hłudna dolnego i Karolówki
w powiecie brzozowskim, był członkiem wydziału powiatowego i rady nadzorczej
galicyjskiego banku hipotecznego we Lwowie. Również znana była jego siostra
Maria Apolonia Konstancja Domicela Paulina, która poślubiła Kazimierza hr. Badeni, namiestnika Galicji, c. k premiera i ministra spraw wewnętrznych cesarstwa.
Starzeńscy h. Lis88, ród wywodzący się od Piotra ze Starzenic (zm. 1577 r.)
w ziemi wieluńskiej (wielkopolska), jedna z gałęzi rodu otrzymała galicyjski tytuł
hrabiowski (1 XII 1780 r.). Odrębne linie rodowe Starzeńskich wywodzą się od
Krzysztofa, pana na Iłowcu, cześnika poznańskiego. Pierwszą zapoczątkował syn
Krzysztofa Maciej Maurycy (1717-1787, hrabia galicyjski (1 XII 1780 r.). Druga
gałąź osiadła na terenie powiatu brzozowskiego, zapoczątkował ją brat Krzysztofa, Piotr (1722-1797), hrabia galicyjski (1 XII 1780 r.), właściciel Dąbrówki Starzeńskiej, Gdyczyny i Grabownicy, członek stanów galicyjskich z ramienia magnatów. Miał dwóch synów, Aleksandra oraz Franciszka Ksawerego Piotra Kazimierza. Aleksander i jego spadkobiercy byli właścicielami majątków, Dąbrówka
Starzeńska (główna siedziba), Dylągowa, Poręby, Gdyczyna, Siedliska. Aleksan88

Ibidem, Starzeńscy, s. 184-185, 884-889.
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der i jego syn Wojciech byli członkami stanów galicyjskich, kolejni przedstawiciele tej linii August i Wojciech zasiadali we władzach powiatu brzozowskiego.
Franciszek i jego spadkobiercy zawiadamiali majątkami w Grabownicy, Górze
ropczyckiej, Podgórzu.
Załuscy h. Junosza89, wywodzili się z Mazowsza od Thabaszów z Załuskiego,
w rawskim. Jedna z gałęzi rodziny wygasła w 1865 r. druga otrzymała potwierdzenie tytułu hrabiowskiego w Austrii (Wiedeń 18 V 1776 r.), również nosiła tytuł
baronowski cesarstwa francuskiego (1813 r.). Właścicielami dóbr w powiecie
brzozowskim byli potomkowie Aleksandra Tabasza-Załuskiego z Załusk, posła na
sejm, starosty regnowskiego i brzesko-kujawskiego, wicemarszałka izby poselskiej w 1658 r. wojewody rawskiego. Wspomniany Andrzej miał czterech synów
z których trzej było właścicielami dóbr w pow. brzozowskim, mianowicie:
Jan Prosper (zm. 5 VII 1745 r. w Sanoku), starosta zawichostski i chęciński,
kuchmistrz wielki litewski, właściciel Załusk, Gostkowa, Laska, Jasienicy i Jabłonicy.
Ignacy, potwierdzony hrabią w Austrii (18 V 1776) właściciel Ojcowa i Jasienicy, starosta grodowy chęciński i zawichostski. W roku 1770 wybudował kościół
parafialny w Jasienicy.
Hr. Teofil Wojciech (ur. 19 IV 1760 w Krakowie, zm. 9 VIII 1831 w Andrychowie), właściciel Jasienicy, Iwoniczu, Cerekwi, Polanach, Wesołej i Wrocance.
Starosta grodowy chęciński, rotmistrz kawalerii narodowej. Wnuczka Teofila
Wojciecha, hr. Zofia Klementyna, była właścicielką rozległych dóbr, do których
w powiecie brzozowskim należały: Jasienica, Wola Jasienicka, Jabłonica Polska,
Budzyń, Orzechówka z Wolą, Malinówka. Poprzez małżeństwo ze Stanisławem
Wysockim herbu Godziemba, które miało miejsce 15 VIII 1881 r. w Jasienicy
Wysoccy stali się kolejnymi właścicielami tych majątków, aż do końca II wojny
światowej.

89

Ibidem, Załuscy, s. 186-187, 1008-1017.
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z. 4, HISTORIA
TOMASZ J. KOTLIŃSKI (Jarosław)

STOWARZYSZENIA SĘDZIOWSKIE
W APELACJI LWOWSKIEJ
Reformy monarchii austriackiej przeprowadzane w drugiej połowie XIX w.
dotyczyły nie tylko sfery politycznej i ustrojowej, ale objęły także wymiar sprawiedliwości. Lwów, jako siedziba władz krajowych, stał się obok Krakowa ośrodkiem polskiej myśli prawniczej oraz siedzibą głównych władz sądowych, nie tylko
dla Galicji, ale także i Bukowiny. We Lwowie istniał Wyższy Sąd Krajowy, którego jurysdykcja rozciągała się na obszar całej Galicji Wschodniej, Księstwa Bukowiny, a w sprawach konsularnych nawet na obszar Księstwa Mołdawii. Wyższy
Sąd Krajowy był instancją odwoławczą od orzeczeń wydawanych przez trybunały
sądowe, których w Galicji Wschodniej było dziesięć, zaś na Bukowinie dwa:
w Czerniowcach i Suczawie. Nadto na ziemiach tych istniało 105 sądów powiatowych, które orzekały w pierwszej instancji. Tak duża liczba sądów wiązała się
także ze wzrostem zatrudnienia1, nie tylko sędziowskiego, ale także personelu
kancelaryjnego i pomocniczego. Środowisko to w przeważającej większości narodowości polskiej, skupiało się początkowo w licznie tworzonych zrzeszeniach
prawniczych, zwłaszcza w założonym jeszcze w 1868 r. lwowskim Towarzystwie
Prawniczym2. Stowarzyszenia takie nie mogły jednak siłą rzeczy realizować postulatów wszystkich prawniczych grup zawodowych. Stąd też od początku XX w.,
w lwowskim środowisku sędziowskim odczuwalna była potrzeba stworzenia własnej, polskiej organizacji, która chroniłaby interesy miejscowych sędziów.
Idea powołania do życia stowarzyszenia sędziów galicyjskich pojawiła się
w połowie 1907 r. Bez wątpienia wpływ na to miało utworzenie rok wcześniej
w Wiedniu pierwszego w monarchii austriackiej związku sędziowskiego oraz fakt,
że większość środowisk prawniczych posiadała już własne organizacje. Planowane
stowarzyszenie miało także dać możliwość skuteczniejszej walki o podniesienie
statusu sędziów i zmian w organizacji sądownictwa. Z propozycją założenia własnego, galicyjskiego Związku wystąpiła grupa sędziów lwowskich, która wystosowała odezwę, wzywającą do założenia nowego stowarzyszenia sędziowskiego.
W następstwie odezwy w dniu 12 marca 1907 r. w sali rozpraw lwowskiego sądu
1

Przykładowo w 1905 r. etat Wyższego Sądu Krajowego we Lwowie obejmował 318 sędziów,
w tym 32 radców, 4 sekretarzy, 29 adjunktów oraz 253 auskultantów.
2
Zob. T.J. Kotliński, Lwowskie Towarzystwo Prawnicze w drugiej połowie XIX w., „Rocznik
Lwowski”, 2007, s. 45-51.
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karnego odbyło się spotkanie organizacyjne grupy miejscowych sędziów i prokuratorów. W toku obrad przedstawiono założenia statutu wiedeńskiego Związku
i uchwalono utworzenie na jego wzór własnej krajowej organizacji3. Po spotkaniu
wyłoniono komitet organizacyjny4, którego zadaniem było opracowanie statutu
i formalne założenie stowarzyszenia. Zgodnie z przyjętym statutem podstawowym
zadaniem Związku miało być wprowadzenie zasady niezawisłości sędziowskiej,
ścisłe oddzielenie sądownictwa od organów administracyjnych oraz podniesienie
powagi i godności tego gremium5. Nadto Związek stawiał sobie za cel dążenie do
poprawy sytuacji materialnej galicyjskich sędziów oraz polepszenia warunków ich
pracy. Środkami, jakie miały służyć realizacji tych celów było głównie organizowanie wieców, zjazdów, zebrań oraz wnoszenie petycji, memoriałów i własnych
projektów ustaw.
Po zarejestrowaniu Związku pierwsze walne zgromadzenie jego członków odbyło się w dniu 11 listopada 1907 r.6 Dokonano wówczas wyboru pierwszych
władz stowarzyszenia7. Funkcję prezesa powierzono radcy Wyższego Sądu Krajowego we Lwowie Leopoldowi Hauserowi8, który pełnił ją do śmierci (1908 r.).
Powstanie pierwszego stowarzyszenia sędziowskiego na ziemiach polskich spotkało się z życzliwym przyjęciem nie tylko samych zainteresowanych sędziów, ale
także c.k. ministerstwa sprawiedliwości. Już w pierwszych miesiącach lwowski
Związek liczył około pięciuset członków. Wspomnieć jednak należy, że sukces
nowej organizacji nie spodobał się części wiedeńskich sędziów, którzy wystosowali nawet w tej sprawie protest9.
Zgodnie z założeniami twórców Związku większość czynności statutowych
miała być prowadzona przez koła sędziów. Celem było tworzenie kół w tych
miejscowościach, w których zawód wykonywało co najmniej pięciu sędziów.
Koła miały tworzyć komitety przygotowawcze, których zadaniem było przyjęcie
3

Szerzej: Krajowy Związek Sędziów i Kół Sędziowskich, „Reforma Sądowa”, 1907, nr 6-8, s. 55-

64.
4

Komitet organizacyjny Kraj. Związku Sędziów, „Reforma Sądowa”, 1907, nr 9-10, s. 72.
Odezwa komitetu przygotowawczego dla zawiązania Krajowego Związku Sędziów we Lwowie,
„Reforma Sądowa”, 1907, nr 6-8, s. 51.
6
Mimo zarejestrowania Związku na walnym zgromadzeniu starły się dwie grupy sędziów. Zwolennicy pierwszej, skupieni w wiedeńskim Związku przekonywali o bezcelowości powoływania odrębnego zrzeszenia sędziowskiego. Ostatecznie zwyciężył pogląd drugiej grupy, która opowiedziała
się za założeniem własnej organizacji; zob.: Krajowy Związek Sędziów we Lwowie, „Dziennik Polski,
1908, nr 17, s. 2.
7
Zob. Lista członków Wydziału Krajowego Związku Sędziów we Lwowie na 3 lata, „Reforma
Sądowa”, nr 11, s. 109-110.
8
Leopold Hauser, „Przegląd Prawa i Administracji”, 1908, s. 783.
9
W styczniu 1908 r. przeciwko lwowskiemu Związkowi Sędziów grupa wiedeńskich sędziów
złożyła protest do ministerstwa sprawiedliwości. Jak się następnie okazało protest ten podpisało jedynie dziesięciu sędziów, którzy powoływali się na reprezentowanie blisko czterystu kolegów. Protest ten został jednak zignorowany przez ministerstwo, jak również odcięło się od niego wiedeńskie
Stowarzyszenie Sędziów; Sprawy krajowego Związku Sędziów i Kół Sędziowskich, „Reforma Sądowa”, 1908, nr 2, s. 17.
5
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i zarejestrowanie statutu oraz zwołanie pierwszego wyborczego walnego zgromadzenia10. Zgodnie ze statutem Związku każde koło w ramach swojej działalności miało obowiązek organizowania okresowych zebrań. Ich celem było omawianie aktualnie obowiązujących ustaw, rozstrzyganie wątpliwości prawnych, jakie
pojawiały się w pracy sędziego oraz prowadzenie dyskusji na temat sytuacji sądownictwa galicyjskiego i stanu sędziowskiego. W tych miejscowościach, w których nie istniało towarzystwo prawnicze obowiązkiem koła było także urządzanie
zebrań prawniczych, podczas których miały się odbywać odczyty naukowe, do
udziału w nich koła mogły zapraszać także przedstawicieli nauki i innych profesji
prawniczych. Trzecią formą realizacji celów statutowych miały być odczyty popularne, organizowane przez sędziów dla przedstawicieli różnych warstw społecznych. Dzięki nim rolnicy, rzemieślnicy bądź robotnicy mieli mieć możliwość
uzyskania wiedzy na temat swoich praw i obowiązków. Odczyty miały objąć także młodzież szkolną, która dzięki nim powinna uzyskać niezbędną wiedzę z podstaw prawa. Wszystkie te działania służyły popularyzacji prawa i pogłębianiu
wśród ludności Galicji wiedzy prawniczej. Ostatnim zadaniem kół było zorganizowanie przy sądach kolegialnych seminariów sędziowskich dla auskultantów
i praktykantów sądowych, którzy w ramach prowadzonych zajęć i wykładów
mieli pogłębiać zakres wiadomości niezbędnych do wykonywania zawodu11.
Jako pierwsze, bo już 1 lutego 1908 r., Koło Sędziów zawiązało się we Lwowie. Na odbytym wówczas walnym zgromadzeniu przyjęto ogólny program
działań, jakie miało podejmować Koło, wybrano także jego władze. Pierwszym
przewodniczącym lwowskiego Koła wybrany został prezydent miejscowego karnego Sądu Krajowego Stanisław Przyłuski12. Niestety wybrany wówczas przewodniczący nie przyjął funkcji, stąd też na kolejnym zebraniu powołano na to
stanowisko wiceprezydenta Sądu Krajowego Tadeusza Malinę13. Zgromadzenie
podjęło również pierwsze decyzje, które wiązały się m.in. z organizacją biblioteki
prawniczej oraz urządzeniem cyklu wykładów poświęconych austriackim ustawom procesowym. Nadto na zgromadzeniu pojawiła się propozycja zorganizowania przy lwowskim Kole tzw. chwilówki, której istota polegała na udzielaniu
członkom Związku krótkoterminowych oraz nieoprocentowanych pożyczek14.
Obok lwowskiego Koła Sędziów wkrótce powstały kolejne koła w: Żelatynie,
Szczercu, Buczaczu15. O zainteresowaniu z jakim spotkał się nowopowstały
Związek świadczyć może fakt, że do założonych Kół w: Brzeżanach, Sanoku
10

Tworzenie „Kół Sędziów”, „Reforma Sądowa”, 1907, nr 11, s. 103.
Tamże, s. 105.
12
Sprawozdanie z konstytuującego Walnego Zgromadzenia członków „Koła Sędziów” we Lwowie, „Reforma Sądowa”, 1908, nr 2, s. 20.
13
Nie wiadomo jak długo Tadeusz Malina pełnił obowiązki prezesa lwowskiego Koła, jednakże
już w 1913 r. stanowisko to zajmował ponownie Stanisław Przyłuski.
14
Nadzwyczajne walne zgromadzenie członków lwowskiego Koła Sędziów z dnia 16 czerwca
1908, „Reforma Sądowa”, 1908, nr 7-8, s. 102.
15
Nowe koła sędziowskie, „Reforma Sądowa”, 1907, nr 12, s. 120.
11
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i Stryju przystąpili niemal wszyscy miejscowi sędziowie i prokuratorzy16. Stąd
też już w marcu 1908 r. Krajowy Związek Sędziów liczył blisko 600 członków17.
Działalność Związku w początkowych latach funkcjonowania nie jest bliżej
znana. Wiadomo jednak, że już w pierwszych miesiącach istnienia przygotowano
dwadzieścia zasadniczych postulatów odnoszących się do położenia sędziów i sądownictwa. Ich szczegółowym opracowaniem mieli zająć się specjalnie w tym
celu powołani referenci18. Prace Związku na tym polu były kontynuowane w kolejnych latach. Na przykład w roku 1910 Związek wystosował do ministerstwa
sprawiedliwości memoriał, w którym domagał się zwiększenia zatrudnienia w sądach apelacji lwowskiej. Wedle wyliczeń Związku koniecznym było obsadzenie
49 posad, co miało przyczynić się do poprawy wykonywania wymiaru sprawiedliwości19. Niestety nie wiadomo, czy memoriał odniósł zamierzony skutek.
Z chwilą odzyskania przez Polskę niepodległości lwowskie stowarzyszenie
zmieniło swoją dotychczasową nazwę na Związek Sędziów Lwowskiego Okręgu Apelacyjnego. Warto wspomnieć, że 1 grudnia 1918 r. sędziowie z terenów
Małopolski Zachodniej powołali do życia własne stowarzyszenie20, także pod
nazwą Związek Sędziów. Oba zrzeszenia niemal od samego początku podjęły
ścisłą współpracę. Już w lutym 1919 r. delegaci obu stowarzyszeń z inicjatywy
lwowskiego Związku wzięli udział w spotkaniu z ministrem sprawiedliwości
Leonem Supińskim, któremu w imieniu małopolskiego środowiska sędziowskiego przedłożyli petycję. Domagali się szerszego dopuszczenia sędziów do
prac nad nowymi projektami ustaw oraz uwzględniania opinii Związków przy
obsadzie stanowisk w sądach i prokuraturach21. Kolejną inicjatywą lwowskiego
Związku było zwołanie ogólnego wiecu sędziów i prokuratorów, który odbył się
w lipcu 1919 r. w Krakowie, gdzie podjęto szereg uchwał; następnie przedłożono je władzom w Warszawie22. Ta współpraca obu środowisk doprowadziła do
ich połączenia w jedną wspólną organizację. Na walnym zgromadzeniu lwowskiego Związku w dniu 28 września przyjęto wspólny statut nowego stowarzyszenia, które zostało powołane do życia miesiąc później23. Nowe zrzeszenie
przyjęło nazwę Związku Sędziów Małopolski i formalnie dzieliło się na dwie
sekcje: lwowską i krakowską. Od tej pory lwowscy sędziowie i prokuratorzy
16

Zob. Sprawozdanie z posiedzeń Wydziału K. Z. S., „Reforma Sądowa”, 1908, nr 2, s. 18-19.
Krajowy Związek Sędziów we Lwowie, „Dziennik Polski”, 1908, nr 30, s. 3.
18
Krajowy Związek Sędziów we Lwowie, „Dziennik Polski”, 1908, nr 18, s. 1.
19
Pomnożenie sił sędziowskich we Lwowie, „Dziennik Polski”, 1910, nr 114, s. 1.
20
Do czasu utworzenia krakowskiego Związku Sędziów, miejscowi sędziowie w znacznej mierze byli członkami mieszczącej się w Krakowie filii wspomnianego już wiedeńskiego Zjednoczenia
Sędziów Austriackich. Z uwagi jednak na postanowienia traktatu brzeskiego krakowscy sędziowie
podjęli decyzję o założeniu na wzór lwowski własnego zrzeszenia, przy czym myśl ta została zrealizowana dopiero w grudniu 1919 r.
21
Sprawozdanie Wydziału, „Przegląd Sądowy”, 1919, nr 1, s. 17.
22
Zob. Sprawozdanie delegatów wiecu sędziów, „Przegląd Sądowy”, 1919, nr 3, s. 34-35.
23
Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia członków Związku sędziów krak. okręgu apelacyjnego, „Przegląd Sądowy”, 1919, nr 4, s. 26.
17
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działali w ramach własnej sekcji, której statut gwarantował znaczną autonomiczność.
Od chwili utworzenia Związku Sędziów Małopolski, przez pierwsze lata, prace
lwowskiej sekcji koncentrowały się przede na kwestiach uposażenia sędziowskiego. W roku 1920 lwowska Sekcja przystąpiła również do opracowania własnego
projektu ustawy sędziowskiej, która miała zastąpić dotychczasowe regulacje zaborcze i stać się podstawą wykonywania zawodu sędziego oraz organizacji polskiego sądownictwa. Z ramienia Sekcji pracami nad projektem kierował Zygmunt
Hahn. Opracowany po kilku miesiącach projekt oparty został na dwóch podstawowych zasadach. Po pierwsze lwowscy sędziowie uznali za konieczne ścisłe
rozdzielenie w nowym prawie wymiaru sprawiedliwości od organów administracji
państwowej, po drugie zaakcentowali konieczność wprowadzenia, jakże podstawowej współcześnie zasady niezawisłości sędziowskiej, tak by każdy sędzia w stosowaniu prawa był wolny od jakichkolwiek nacisków władz24.
Pierwsza połowa lat dwudziestych obok działań statutowych sekcji lwowskiej
była także okresem rozwijania współpracy między poszczególnymi organizacjami
sędziowskimi25. Działania te prowadzone przez kilka lat doprowadziły ostatecznie
do zjednoczenia wszystkich organizacji w jedno stowarzyszenie, w czym niemały
udział mieli członkowie lwowskiej sekcji Związku Sędziów Małopolski. Uroczyste zgromadzenie, powołujące do życia Zrzeszenie Sędziów i Prokuratorów RP
odbyło się 9 stycznia 1927 r. w Warszawie, a rozpoczęło się od przedstawienia
sprawozdań przez prezesów poszczególnych łączących się organizacji, po czym
dokonano wyboru nowych władz. Z ramienia Związku Sędziów Małopolski sprawozdanie przedstawił jego ostatni prezes, lwowski sędzia J. Antoniewicz26. Z chwilą powołania nowej organizacji lwowscy sędziowie, dotychczas należący do Związku, aktywnie włączyli się w prace Zrzeszenia. Zgodnie z jego statutem w siedzibie każdego sądu apelacyjnego powołano do życia oddział Zrzeszenia, który wyposażony został w znaczną autonomię. Na jego czele stał prezes. Z kolei w pozostałych miejscowościach miały być tworzone koła miejscowe27. Taka struktura
Zrzeszenia przetrwała do wybuchu wojny. W okręgu lwowskim przyjęto jednocześnie zasadę, że w styczniu każdego roku odbywały się walne zgromadzenia
miejscowych kół, zaś w lutym zgromadzenia samego Oddziału28.
24
Zob. Projekt ustawy służbowej członków stanu sędziowskiego (ustawy sędziowskiej) opracowany przez Sekcję lwowską Związku Sędziów Małopolski, „Przegląd Prawa i Administracji” 1920,
s. 91-95.
25
Obok Związku Sędziów Małopolski w 1920 r. założone zostało w Warszawie Zrzeszenie Sędziów i Prokuratorów byłego zaboru rosyjskiego. Z kolei w maju 1920 r. powstał w Poznaniu miejscowy Związek Sędziów, który na wzór małopolski utworzył dwie sekcje: poznańską i toruńską.
W kolejnych latach podobne stowarzyszenie założyli również sędziowie ze Śląska.
26
Pierwsze walne zgromadzenie Zrzeszenia Sędziów i Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej,
„Gazeta Sądowa Warszawska”, 1927, nr 3, s. 38.
27
Statut Zrzeszenia Sędziów i Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1931, s. 10.
28
Komunikat, „Czasopismo Sędziowskie”, 1927, nr 8, s. 122.
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Omawianie działalności Zrzeszenia Sędziów i Prokuratorów przekracza założone ramy artykułu29, stąd też w dalszej części przedstawione zostaną jedynie
działania lwowskiego Oddziału. Zaznaczyć jednak należy, że lwowscy sędziowie
brali aktywny udział w pracach warszawskiego Zarządu Głównego, w skład którego wchodziło ich zazwyczaj kilku30. Nadto sędziowie ze Lwowa kilkakrotnie
byli organizatorami posiedzeń Zarządu31. Kolejnymi prezesami lwowskiego Oddziału, których nazwiska udało się ustalić, byli: sędzia Sądu Okręgowego Władysław Małaczyński (1927-1929), wiceprezesi Sądu Okręgowego we Lwowie Jan
Franke (1932) oraz Mieczysław Lucjan Malicki (1934-1939).
Przez cały okres funkcjonowania lwowski Oddział Zrzeszenia był jednym
z najliczniejszych w kraju. Wynikało to z faktu, że jego władze przywiązywały
szczególną uwagę do zjednoczenia w szeregach Stowarzyszenia ogółu sędziów,
asesorów i prokuratorów z okręgu Sądu Apelacyjnego we Lwowie. Obok licznych
odezw nawołujących do przyjmowania członkostwa w Zrzeszeniu, w 1935 r.
Odział wystosował odrębne pisma do każdego z lwowskich asesorów pozostających poza organizacją oraz do kierowników sądów by nakłonili ich do wstąpienia
do stowarzyszenia32. Dzięki tym staraniom przed wybuchem wojny w apelacji
lwowskiej niemal wszyscy przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości byli członkami miejscowego Oddziału. Obok liczebności lwowska struktura Zrzeszenia była
także jedną z najaktywniejszych, wykazując wiele własnych inicjatyw i nie często
realizując w granicach działalności statutowej własne projekty. Stąd też nie dziwi
fakt, że gdy w 1935 r. pojawiła się propozycja likwidacji oddziałów, lwowscy sędziowie ostro przeciw temu zaprotestowali33.
Działania lwowskiego Oddziału Zrzeszenia koncentrowały się przede wszystkim na pracach w Zarządzie Głównym oraz rozwijaniu własnej aktywności. Jedne
i drugie związane były przede wszystkim z podniesieniem pozycji polskiego sądownictwa oraz polepszeniem warunków pracy i płacy sędziów. Stąd też lwowscy
29

Na temat historii i działalności Zrzeszenia zobacz: T.J. Kotliński, Zrzeszenie Sędziów i Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej jako przyczynek do historii prokuratury polskiej, „Prokurator”,
2007, nr 2, s. 40-50.
30
Na przykład tylko w wyborach z marca 1930 r. wybrano w skład Zarządu Głównego Zrzeszenia aż pięciu lwowskich sędziów: J. Antoniewicz, J. Franke, F. Piechowski, Cz. Wójcicki, W. Żegiestowski; Walne Zgromadzenie Zrzeszenia Sędziów i Prokuratorów, „Gazeta Sądowa Warszawska”,
1930, nr 14, s. 194.
31
Po raz pierwszy zebranie Zarządu Głównego Zrzeszenia odbyło się we Lwowie w dniu 7
grudnia 1929 r. Obrady prowadzone były w sali przysięgłych lwowskiego Sądu Okręgowego. Po
zamknięciu zebrania lwowski Oddział zorganizował w kasynie miejskim spotkanie swoich członków
z Zarządem, wzięło w nim udział ponad 130 sędziów i prokuratorów. W kolejnym dniu odbyło się
staraniem Oddziału zwiedzanie miasta, po czym goście złożyli w imieniu polskiego sądownictwa
kwiaty na cmentarzu Orląt Lwowskich; Ze Zrzeszenia Sędziów i Prokuratorów, „Gazeta Sądowa
Warszawska”, 1929, nr 51, s. 772.
32
Komunikat Oddziału Lwowskiego Zrzeszenia Sędziów i Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej, „Czasopismo Sędziowskie”, 1935, nr 1, s, 65.
33
Zob. Memoriał Lwowskiego Oddziału Zrzeszenia Sędziów i Prok. Rz. P. w sprawie zniesienia
Oddziałów, „Czasopismo Sędziowskie”, 1936, nr 2, s. 108-110.
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członkowie Zarządu brali aktywny udział w kilkuletnich pracach nad opracowaniem nowej ustawy uposażeniowej dla sądownictwa. Jak ważna była to dla sędziów sprawa świadczyć może fakt, że w czerwcu 1937 r. lwowski Oddział zwołał
nadzwyczajne zgromadzenie swoich członków dla omówienia opracowanego
przez Zrzeszenie projektu ustawy uposażeniowej. Zgromadzenie zaakceptowało
projekt oraz jednocześnie podjęło rezolucję, w której uznało, że należyte wynagrodzenia dla sędziów są gwarancją niezawisłości sądownictwa oraz przejawem
troski państwa o osoby sprawujące w jego imieniu wymiar sprawiedliwości34.
Nadto pracę Zarządu wypełniały bieżące sprawy związane z ochroną interesów
sędziów. Przykładowo w 1933 r. lwowski Oddział zgłosił protest przeciwko obsadzaniu rejentur sędziami, co w jego ocenie obniżało powagę zawodu i narażało
sędziów na zarzut stronniczości35. Obok działalności statutowej Zarząd utrzymywał także stałe kontakty z innymi organizacjami prawniczymi, jego przedstawiciele brali udział w kolejnych zjazdach prawników polskich oraz prawników
państw słowiańskich. Każdego roku lwowscy sędziowie przeznaczali także pewne
sumy dla wsparcia celów społecznych36. Ostatecznie Fundusz Zaopatrzenia Rodzin został powołany do życia w lipcu 1926 r.; istniał do 1935 r. Jego rozwiązanie
związane było z koniecznością ulokowania znacznych środków finansowych, które zostały na nim zgromadzone. W związku z tym, że Fundusz nie posiadał osobowości prawnej, a działał w ramach lwowskiego Oddziału, brak było prawnych
możliwości ulokowania środków w nieruchomościach. Dlatego też podjęta została
decyzja o powołaniu do życia stowarzyszenia, które zastąpiłoby istniejący Fundusz. Ustalono jednocześnie, że wszyscy dotychczasowi członkowie Funduszu
automatycznie staną się członkami nowo powołanego Stowarzyszenia37. Zgodnie
z uchwalonym statutem celem zrzeszenia było świadczenie pomocy materialnej
członkom oraz w przypadku ich śmierci udzielanie pomocy w postaci bezzwrotnych zapomóg ich rodzinom lub osobom bliskim. Środki na wypłatę świadczeń
miały pochodzić przede wszystkim ze składek członkowskich, przy czym Stowarzyszenie miało także prawo organizowania w tym celu spółdzielni, wczasów oraz
domów wypoczynkowych38. Pierwszym prezesem wspomnianego Stowarzyszenia
wybrano sędziego Lucjana Malickiego.
Zgodnie z postanowieniami statutu jednym z zadań każdego z oddziałów było
prowadzenie działalności określanej mianem intelektualnej oraz rozwijanie więzi
34

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lwowskiego Oddziału Zrzeszenia, „Czasopismo Sędziowskie”, 1937, nr 4, s. 213.
35
Sprawozdanie ze zwyczajnego Zgromadzenia Lwowskiego Oddziału Zrzeszenia Sędziów i Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej, odbytego dnia 5 marca 1933 r., „Czasopismo Sędziowskie”,
1933, nr 2, s. 84.
36
Np. w 1932 r. lwowski Oddział Zrzeszenia przekazał środki finansowe m. in. na odnowienie
kaplicy Matki Boskiej Ostrobramskiej w Wilnie, a także wsparł Towarzystwo Szkoły Ludowej i Macierz Szkolną w Gdańsku.
37
Koledzy!!, „Czasopismo Sędziowskie”, 1935, nr 1, s. 78.
38
Statut Stowarzyszenia Samopomocy Sędziów i Prokuratorów Okręgu Sądu Apelacyjnego we
Lwowie, „Czasopismo Sędziowskie”, 1936, nr 6, s. 258.
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towarzyskich. Do początku lat 30. cele te realizowane były przede wszystkim
przez opiniowanie projektów ustaw. Z kolei przeszkodą do organizowania odczytów naukowych oraz spotkań towarzyskich był odczuwalny brak własnego lokalu.
Dlatego też Zarząd czynił niezbędne starania, by nabyć dla własnych potrzeb odpowiednią nieruchomość39. Jednakże dopiero przez powołanie do życia wspomnianego Stowarzyszenia nabyto w 1935 r. budynek we Lwowie przy ulicy Długosza 29, w którym urządzono formalny lokal Oddziału. W ciągu kilku miesięcy
zorganizowano w nim bogato wyposażoną czytelnię prawniczą, salon klubowy
oraz dwa pokoje gościnne dla zamiejscowych członków oraz przyjezdnych gości40. Od tej pory lokal był otwarty dla wszystkich członków Oddziału, przy czym
gościli w nim m. in. także minister sprawiedliwości Witold Grabowski i prof.
Emil Rappaport. Z czasem przyjęła się także tradycja organizowania w lokalu
cyklicznych spotkań towarzyskich, w których brali udział nie tylko lwowscy sędziowie, ale także członkowie Oddziału spoza Lwowa41. Obok spotkań towarzyskich władze Oddziału zorganizowały dla swoich członków kilka wycieczek turystycznych.
Na terenie apelacji lwowskiej obok Oddziału istniały jeszcze koła miejscowe42,
które prowadziły własną działalność statutową. Niestety brak jest bliższych informacji na temat ich bieżących prac. Wiadomo jedynie, że Koło lwowskie nie rozwijało takiej działalności, przede wszystkim z uwagi na aktywny udział w pracach
Oddziału43. Koło prowadziło działalność pożyczkową. Dzięki zaangażowaniu kilku lwowskich sędziów udało się zorganizować przy Kole kasę pomocy dla tzw.
bezpłatnych aplikantów sądowych, którzy dzięki jej działaniu mogli uzyskać doraźnie pożyczki44. Kasa działała niezależnie od funduszy Oddziału i od chwili powstania na początku lat trzydziestych pomogła utrzymać się wielu ubogim lwowskim aplikantom sądowym.
W 1935 r. lwowski Oddział celem nawiązania ściślejszego kontaktu z kołami
podjął uchwałę, na mocy której jeden z członków zarządu miał objąć funkcję delegata. Jego zadaniem było okresowe wizytowanie lwowskich kół oraz zbieranie
39
Zob. Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Oddziału Lwowskiego Zrzeszenia Sędziów
i Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej z d. 24 lutego 1935 r., „Czasopismo Sędziowskie”, 1935,
nr 2, s. 110.
40
Komunikat Stowarzyszenia Samopomocy Sędziów i Prokuratorów Okręgu Apelacyjnego we
Lwowie, „Czasopismo Sędziowskie”, 1936, nr 2, s. 258.
41
Z życia lwowskiego Oddziału, „Czasopismo Sędziowskie”, 1938, nr 3, s. 170.
42
W 1938 r. w skład lwowskiego Oddziału Zrzeszenia Sędziów i Prokuratorów RP wchodziły
Koła w: Brzeżanach (37 członków), Czortkowie (50 członków), Kołomyi (50 członków), Lwowie
(240 członków), Przemyślu (74 członków), Samborze (brak danych), Sanoku (31 członków), Stanisławowie (77 członków), Stryju (26 członków), Tarnopolu (33 członków) i Złoczowie (37 członków); zob. tez: Sprawozdanie Zarządu Głównego Zrzeszenia Sędziów i Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej za rok 1937-38, Warszawa 1938, s. 11-14.
43
Sprawozdanie roczne Lwowskiego Koła Zrzeszenia Sędziów i Prokuratorów R.P., „Czasopismo Sędziowskie”, 1937, nr 2, s. 92.
44
Wszyscy muszą należeć do Zrzeszenia!, „Czasopismo Sędziowskie”, 1935, nr 3, s. 151.
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przy tej okazji postulatów i propozycji miejscowych członków Zrzeszenia45. Niestety pierwsza z przeprowadzonych wizytacji wykazała, że większość kół jedynie
w niewielkim stopniu prowadzi działalność statutową; wyjątkiem były Koła Zrzeszenia w: Czortkowie i Stanisławowie, które nie tylko skupiały niemal wszystkich
miejscowych sędziów, ale także organizowały dla nich cykliczne spotkania.
Do zasług lwowskich stowarzyszeń sędziowskich zaliczyć należy także wydawanie własnych czasopism prawniczych. Krajowy Związek Sędziów niemal od
chwili powstania przejął wydawane we Lwowie od 1897 r. pismo Reforma Sądowa46, które stało się jego formalnym organem prasowym. Niestety z uwagi na kłopoty finansowe już w 1908 r. Związek zaprzestał wydawania własnego miesięcznika. Z kolei w kolejnym roku ukazało się kilka numerów Czasopisma Krajowego
Związku Sędziów we Lwowie. Do redagowania własnego pisma sędziowie lwowscy powrócili dopiero w 1927 r. Wtedy to miejscowy Oddział Zrzeszenia Sędziów
i Prokuratorów przystąpił do wydawania własnego dwumiesięcznika o nazwie
Czasopismo Sędziowskie. Pismo to miało nie tylko charakter naukowy, ale także
z założenia służyło utrzymaniu więzi między poszczególnymi członkami Oddziału, bowiem każdy z nich otrzymywał bezpłatny numer pisma. Nadto dla członków
spoza Lwowa wprowadzono w połowie lat trzydziestych odrębny dział porad,
w którym odpowiadano na nadesłane listy. Zachętą do zamieszczania w piśmie
własnych prac były nagrody finansowane przez prezesa Sądu Apelacyjnego we
Lwowie oraz Prokuratora Apelacyjnego. Z czasem były one przyznawane za najlepsze opracowanie danego numeru47. Pierwszym redaktorem pisma został wybrany sędzia Sądu Apelacyjnego Konstanty Liszka. Wielkie zasługi dla rozwoju pisma położył jednak jego kolejny wieloletni redaktor naczelny – lwowski sędzia
Alfred Laniewski.
Omawiane Stowarzyszenie Sędziów i Prokuratorów nie stanowiło jedynej
z działających na terenie Lwowa organizacji sędziowskich. Wobec braku materiałów trudno dokładnie ustalić datę, (prawdopodobnie było to w 1926 r.) własne stowarzyszenie założyli także lwowscy aplikanci sądowi. Zrzeszenie Aplikantów Sędziowskich Apelacji Lwowskiej stawiało sobie za cel dbanie o materialne interesy
swoich członków. Na początku lat 30. Zrzeszenie urządziło we Lwowie przy ulicy
Sądowej własny lokal oraz otworzyło przy sądach okręgowych lwowskiej apelacji
koła prowincjonalne48. W związku z ograniczonymi możliwościami jego działania
koncentrowały się na stałej współpracy z lwowskim Oddziałem oraz działającym
w Warszawie Związkiem Zrzeszeń Młodych Prawników RP, którego było aktywnym członkiem. W pierwszej kolejności zarząd Zrzeszenia podejmował działania
45

Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków Lwowskiego Oddziału Zrzeszenia Sędziów i Prokuratorów Rz.P., „Czasopismo Sędziowskie”, 1936, nr 2, s. 102.
46
A. Redzik, „Reforma Sądowa”. Od miesięcznika poświęconego nowym ustawom procesowym
do organu Krajowego Związku Sędziów, „Palestra”, 2008, nr 11-12, s. 211-217.
47
Kronika lwowska, „Głos Sądownictwa”, 1935, nr 6, s. 465.
48
P. Adamowski, O Zrzeszeniu Aplikantów Sędziowskich, „Czasopismo Sędziowskie”, 1934,
nr 2, s. 111.
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służące polepszeniu sytuacji materialnej pozaetatowych aplikantów. Z jego inicjatywy członkowie stowarzyszenia, którzy zostali przyjęci na płatną aplikację opodatkowali się dobrowolnie na rzecz kolegów, którzy nie otrzymywali wynagrodzenia. Z zebranych w ten sposób składek utworzono Fundusz Bezpłatnych Aplikantów, który jednak wobec niezwykle skromnych wpływów nie był w stanie funkcjonować. Stąd też w 1935 r. na wezwanie prezesa Sądu Apelacyjnego we Lwowie
Konrada Zielińskiego opodatkowali się także członkowie miejscowego Oddziału,
który nadto przejął istniejący fundusz. Dzięki niespotykanej w innych apelacjach
solidarności lwowskiego środowiska ponad dwudziestu najbiedniejszych aplikantów otrzymywało miesięczne zapomogi49. Obok pomocy finansowej Zrzeszenie
Aplikantów Sędziowskich rozwijało także działalność naukową oraz towarzyską,
która polegała na organizowaniu cyklicznych dancingów i rautów.
Warto na zakończenie wspomnieć, że również urzędnicy sądów wszystkich instancji lwowskiej apelacji posiadali własne stowarzyszenie. Pierwsza organizacja
urzędników sądowych założona została we Lwowie najprawdopodobniej jeszcze
w 1893 r. Niestety brak dostępnych materiałów nie pozwala na jej, nawet krótkie,
omówienie. Bez wątpienia jednak lwowscy urzędnicy sądowi byli dobrze zorganizowani, o czym świadczyć może fakt, że jeszcze w 1889r. utworzyli oni własną
fundację50, która funkcjonowała w dalszym ciągu przed wybuchem pierwszej wojny światowej. Wiadomo natomiast, że na początku XX w. działał we Lwowie
Związek Sądowych Oficjantów i Pomocników Kancelaryjnych. Z kolei przed rokiem 1910 zostało założone Stowarzyszenie Urzędników Sądowych Kancelaryjnych okręgu c.k. Wyższego Sądu Krajowego51. Możliwe, że własne stowarzyszenie posiadali także dozorcy sądowi oraz urzędnicy prowizoryczni. Po odzyskaniu
przez Polskę niepodległości dotychczasowe lwowskie stowarzyszenie urzędników
sądowych przekształciło się w funkcjonujący do 1939 r. Związek Urzędników Sądowych i Prokuratorskich Okręgu Apelacyjnego we Lwowie. Organizacja ta skupiała niemal wszystkich pracowników administracyjnych sądów lwowskiej apelacji, łącznie z komornikami, którzy skupieni byli poza Lwowem w kołach okręgowych52. O sile i znaczeniu lwowskiego Związku świadczyć może fakt, że w 1934 r.
nabył on własną nieruchomość przy ulicy Grottgera, gdzie mieściła się jego siedziba53.
49
Zrzeszenie Aplikantów Sędziowskich Apelacji Lwowskiej, „Czasopismo Sędziowskie”, 1935,
nr 3, s. 187.
50
Fundacja jubileuszowa urzędników sądowych okręgu lwowskiego c.k. Sądu Krajowego Wyższego założona została dla uczczenia czterdziestoletniego panowania cesarza Franciszka Józefa I.
Z kapitału tej fundacji raz w roku wypłacane były środki finansowe dla najuboższych członków rodzin po zmarłych urzędnikach sądowych; Fundacja…, Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi
z Wielkiem Księstwem Krakowskiem za rok 1911, Lwów 1912, s. 1081.
51
Skorowidz adresowy królewskiego stołecznego miasta Lwowa, Lwów 1910, s. 77.
52
W 1938 r. lwowski Związek Urzędników Sądowych posiadał koła okręgowe w Brzeżanach,
Czortkowie, Drohobyczu, Kołomyi, Przemyślu, Samborze, Stanisławowie, Stryju, Tarnopolu i Złoczowie, Sprawozdanie Zarządu Głównego za okres sprawozdawczy 1937/38, „Apel”, 1938, nr 5, s. 83.
53
Uroczystości Związku Lwowskiego, „Apel”, 1935, nr 1, s. 1.
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Przedstawiony powyżej zarys dziejów środowiska związanego z lwowskim
wymiarem sprawiedliwości stanowi próbę przypomnienia dorobku osób tworzących jeden z najstarszych i największych ośrodków sądowych na ziemiach polskich. Wydarzenia września oraz października 1939 r. spowodowały jednak zakończenie bytu omawianych powyższej organizacji. Bez wątpienia jednak życzenie wypowiedziane przez jednego z sędziów, by lwowski Oddział Stowarzyszenia
Sędziów i Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej stał się przybytkiem i kuźnią
należytego i odpowiedniego stosowania orzecznictwa, a zarazem kolebką umiłowania polskiego prawa54, zostało zrealizowane. Niestety wybuch wojny oraz w jej
następstwie odłączenie Lwowa od Polski przekreśliło możliwość kontynuowania
dzieła lwowskich sędziów i prokuratorów oraz pracowników sądowych.

54

Refleksje po Walnym Zgromadzeniu Lwowskiego Oddziału, „Czasopismo Sędziowskie”, 1934,
nr 2, s. 83.
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Gmach Sądu w Przemyślu.

ROCZNIK PRZEMYSKI, t. XLV: 2009
z. 4, HISTORIA
EMILIA OBARZANEK (Rzeszów-Tarnobrzeg)

ŻYCIE CODZIENNE
W OBLĘŻONEJ TWIERDZY PRZEMYŚL
W LATACH 1914-1915
Przemyśl jest jednym z najstarszych miast Polski. Swoje dzieje i rozwój zawdzięcza w dużym stopniu położeniu geograficznemu. Do powstania grodu, a później znaczącego ośrodka miejskiego przyczyniło się bowiem usytuowanie Przemyśla na pograniczu trzech krain: Niziny Sandomierskiej, Pogórza Karpackiego
i Przedgórza Karpat Wschodnich. Pod względem komunikacyjnym usytuowany
był w centrum Europy Środkowej, co podnosiło jego znaczenie jako ponadregionalnego ośrodka gospodarczego, politycznego i religijnego. W swej historii był
przedmiotem nieustannej rywalizacji ze strony Polski, Rusi Kijowskiej i Węgier.
Po roku 1344, kiedy wojska polskie zajęły ziemie na których leżał, Przemyśl stał
się stolicą rozległej Ziemi Przemyskiej. Złoty okres rozwoju miasta zakończył się
w połowie XVII stulecia w wyniku długotrwałych wyniszczających wojen, klęsk
żywiołowych i ogólnego kryzysu państwa. Sytuacja taka utrzymywała się ponad
sto lat i dopiero u schyłku XVIII w. miasto osiągnęło stan zaludnienia porównywalny z tym z początku XVII w.1 Kolejne zmiany w jego dziejach zaszły po I rozbiorze Rzeczypospolitej, kiedy wszedł w skład monarchii austriackiej. W okresie
autonomii galicyjskiej został na powrót jednym z najważniejszych miast ówczesnej
Galicji, co zaowocowało wybudowaniem przechodzącej przez Przemyśl linii kolejowej łączącej Kraków i Lwów. Ponadto o szczególniej roli tego miasta może dowodzić przekształcenie go w trzecią co do wielkości twierdzę w Europie, zaraz po
Verdun we Francji i Antwerpię w Belgii. Twierdza ta obejmowała system fortów,
które ówcześnie miały bardzo nowoczesną konstrukcje, w większości betonowopancerną, zaś pierścienie były połączone linią obwarowań2. Stał się on wówczas
olbrzymim garnizonem wojskowym, o czym świadczyć może spis ludności z 1910
roku, według którego Przemyśl liczył przeszło 54 tys. mieszkańców, w tym 8 tys.
żołnierzy i oficerów3.
Zabójstwo następcy tronu austrowęgierskiego, arcyksięcia Franciszka Ferdynanda 28 czerwca 1914 r. stało się powodem do wypowiedzenia wojny Serbii
1

H. Stupnicki, Geograficzno-statystyczny opis królestwa Galicyi i Lodomerii, Lwów 1864, s. 83-

84.
2

H. z Seifertów Jabłońska, Dziennik z oblężonego Przemyśla, Przemyśl 1994, s. 19.
Z. Konieczny, Przemyśl w latach 1918-1939, w: Tysiąc lat Przemyśla. Zarys Historyczny, t. II,
Warszawa 1974, s. 272.
3
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przez Austro-Węgry. W konsekwencji Rosja, pod której protekcją była Serbia,
ogłosiła powszechną mobilizację w dniu 30 lipca 1914 r., a tym samym wypowiedziała wojnę Austro-Węgrom4. Już z początkiem sierpnia 1914 r. ruszyła ofensywa wojsk rosyjskich na wschód, która rozciągała się od Bałtyku po Karpaty. Na
odcinku południowym front przesuwał się bardzo szybko i już 2 września 1914 r.
Rosjanie bez większych walk zdobyli Lwów, zaś 16 września podeszli pod Przemyśl.
Spokojne życie przemyślan skończyło się jednak już w pierwszych dniach
sierpnia 1914r., bowiem od 6 sierpnia 1914r. Naczelne Dowództwo austriackie
obrało sobie Przemyśl na miejsce dowodzenia obydwoma frontami – rosyjskim
i serbskim. Ludność cywilna już wtedy zaczęła opuszczać swoje domy i wyjeżdżać na zachód, zostawiając dobytek pod opieką tych osób z rodziny bądź znajomych, którzy pozostali w mieście. Część ludności, głównie narodowości ukraińskiej była ewakuowana przymusowo, przede wszystkim ze względu na zachowanie bezpieczeństwa wewnątrz twierdzy. Obawiano się bowiem, że będzie ona
sprzyjała wojskom nieprzyjacielskim i sympatyzując z nimi doprowadzi do upadku twierdzy. Ponadto, od początku września w twierdzy nie mógł zostać nikt, kto
nie dysponował zapasami żywności na minimum trzy miesiące. Aby dodatkowo
zwiększyć bezpieczeństwo, od końca sierpnia kilka tysięcy ludzi rozpoczęło poprawianie umocnień, zakładając druty i miny. Karczowano lasy wokół fortów i palono wioski przed uprzednim wysiedleniem z nich wszystkich mieszkańców oraz
przeniesieniu żywności do twierdzy5.
Druga połowa sierpnia 1914 r. zaczęła ukazywać mieszkańcom miasta tragedię
jaką jest wojna, do szpitali zaczęto zwozić pierwsi ranni, a każdy kolejny dzień
sprawiał, że pojawiało się ich coraz więcej. Byli oni masowo zwożeni do miasta
wozami i koleją. Ciężko rannych przyjmowano do szpitali, lżej ranni dostawali
rozkaz powrotu na front po uprzednim opatrzeniu bądź jechali dalej w stronę Węgier6. Wraz z cofającym się wojskiem, oprócz rannych pojawiały się tłumy zdrowych żołnierzy, potrzeba ich zakwaterowania sprawiała, że armia umieszczała
swoich żołnierzy w wielu przypadkach na siłę w domach prywatnych, by mogli
chociaż na chwile odpocząć. Takie zakwaterowania były niejednokrotnie niezwykle uciążliwe dla mieszkańców. Kończyło się to częstokroć tym, iż właściciele,
głównie dużych kamienic, zostawali pozostawieni z porozbijanymi zamkami
i oknami, jak również ze zdewastowanymi pomieszczeniami, w których owi żołnierze przebywali. Autorka Dziennika z oblężonego miasta Przemyśla 1941-1915
skarży się między innymi, że: ze schodów aż z drugiego pietra, aż z strychu cieknie kał, mocz. Ściany oblane, wychodki wyłamane, miski zbite, garnirunek wszędzie7.
4

L. Bielski, M. Trąba, Tablice historyczne, Bielsko-Biała 2001, s. 188.
J. Vit, Wspomnienia z mojego pobytu w Przemyślu podczas oblężenia rosyjskiego 1914-1915,
Przemyśl 1995, s. 38.
6
H. z Seifertów Jabłońska, dz. cyt., s. 37-41.
7
Tamże, s. 39-41.
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Ponadto wraz z wybuchem wojny wstrzymano wydawanie wszelkiej miejscowej prasy. Prowadziło to do szeroko pojętej dezinformacji i paniki wśród ludności.
Jedynym źródłem informacji stały się wydawane w twierdzy trójjęzyczne „Wiadomości Wojenne”, które podawały jedynie komunikaty dowództwa. Jednak te
tendencyjne w treści informacje nikogo nie zadawalały. Dopiero staraniem grona
działaczy, m.in. K. Osińskiego i bpa K. Fischera edytowano od 4 października
1914 r. do 31 stycznia 1915 r. mocno ocenzurowaną przez dowództwo twierdzy,
„Ziemię Przemyską”8.
17 września padły pierwsze strzały ze szrapneli, co uświadomiło mieszkańcom,
że Rosjanie dotarli już pod Przemyśl. Przez tydzień, do 26 września trwało okrążanie miasta przez wojska nieprzyjaciela liczące ponad 280 tys. żołnierzy, wobec
128 tys. obrońców twierdzy. W tym czasie trwały w twierdzy rabunki dokonywane przez żołnierzy w opuszczonych domach, zabierano głównie żywność9. Pierwsze oblężenie trwało do 9 października 1914 roku. W tym czasie miały miejsce
zacięte walki, w czasie których szala zwycięstwa przechylała się na stronę obrońców. Dowództwo rosyjskie wysyłało wówczas kilku parlamentariuszy z propozycją oddania twierdzy, jednak zostali oni odesłani przez dowódcę twierdzy
z niczym. Od 5 października rozpoczął się rosyjski szturm na twierdzę. Ciągłe
świsty i huki jakie wywoływała rosyjska artyleria nie dawały spać mieszkańcom
przez 3 kolejne dni z rzędu. Ostrzał miasta był tak uciążliwy, że trzeciego dnia,
kiedy autorka Dziennika… pomimo niebezpieczeństwa doszła do cmentarza zastała następujący widok: Przed bramą na wozie biedna trumna, wszyscy uciekli,
nie ma kto zmarłego pochować. Chłop konie zostawił. Ksiądz i kościelni uciekli.
Strach, co tych szrapneli leci. Na cmentarzu zastaje zniszczenie. Większość ludności tak się bała ostrzałów, że pozostawała w piwnicach domów do zakończenia
bombardowania miasta, które nastąpiło 7 października10. W czasie oblężenia drożała coraz bardziej żywność, takie produkty jak: chleb, mięso i cukier zaczynały
być towarem deficytowym dla mieszkańców, gdyż starano się je głównie zachować
w jak największej ilości dla wojska. 9 października zakończyła się blokada twierdzy, do czego przyczyniło się nadejście do Przemyśla posiłków. Rosjanie zostali
odrzuceni o kilka kilometrów na wschód, w okolice Medyki i Bykowa. Jednak
w wyniku walk wszystkie szpitale w mieście były przepełnione. Na lazarety zajęto
ponadto dodatkowo inne budynki w mieście, w tym m.in. dworzec kolejowy, sale
szkół i większe kościoły i kaplice. Szpitale były pełne nie tylko rannych, ale również chorych na różne choroby zakaźne, tj. tyfus i cholerę. Do tego nagminnie brakowało lekarzy i pielęgniarek, zdarzało się, że chorych nie oglądano nawet przez
kilka dni11. Pozostała ludność Przemyśla pomimo swojego częstokroć opłakanego
stanu tak finansowego, jak i żywieniowego wspomagała chorych. Ponadto kobiety
8

Z. Felczyński, Rozwój kulturalny Przemyśla 1867-1918, w: Tysiąc lat Przemyśla, t. II, s. 246.
J. Vit, dz. cyt., s. 39-40.
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H. z Seifertów Jabłońska, dz. cyt., s. 56-61.
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szyły i zaopatrywały wojsko w ciepłą bieliznę i ubrania, których nieustannie brakowało.
W okresie kiedy wojska rosyjskie cofnęły się spod Przemyśla, zdołano odbudować linię kolejową i doprowadzić na początku listopada do miasta 38 pociągów
z żywnością. Niestety miały być one rozdysponowane nie tylko wśród oddziałów
walczących w samej twierdzy, ale również przeznaczone dla armii polowej walczącej w jej okolicach. Umożliwiono również w tym czasie działanie poczty. Aby
dożywić mieszkańców z inicjatywy m.in. bpa K. Fischera otworzona została 28
października 1914 r. „Tania Kuchnia” w lokalu ludowej kuchni izraelickiej, pod
zarządem Towarzystwa Pań św. Wincentego á Paulo. Opiekę nad nią objął Obywatelski Komitet Czerwonego Krzyża, zaś dostarczaniem prowiantów obciążono
magazyny wojskowe za pośrednictwem starostwa. Wydawano dziennie przeciętnie około 600 porcji, a korzystali z nich głównie ewakuowani między I a II oblężeniem z okolicy, a także ubodzy pozostający pod bezpośrednią opieką Pań Towarzystwa św. Wincentego á Paulo12. Kiedy Rosjanie znowu zaczęli się zbliżać do
Przemyśla, dowództwo armii zarządziło ewakuację większości pozostałej jeszcze
w mieście ludności. Sposób w jaki się to odbywało doprowadzał do tragedii rodzinnych. Zdarzało się bowiem, że: matka wsiadła z 2-giem, a małe 3-letnie dziecko zostało, gdy pociąg ruszył. Ona ręce wyciągała, chciała wyskoczyć, nie pomogło nic albo rodzice wsiedli znowu do wozu, układali swoje manatki a tymczasem
dzieci do innego pociągu wsadzono13. Wówczas kiedy 4 listopada okazało się, że
w mieście pozostała jeszcze ludność cywilna dowodzący twierdzą gen. H. Kusmanka miał zirytowany powiedzieć: Nie jestem winien, że nikomu nie pozwolono
zostać. Będzie z was papka. Twierdza należy tylko do wojska. Jak się później okazało pozostało w Przemyślu jeszcze 18 tys. mieszkańców oraz 2 tys. jeńców rosyjskich z pierwszego oblężenia. Zaś samą załogę zwiększono do 135 tys. żołnierzy.
Pozostałym mieszkańcom nakazano ukrywać się w czasie nowego oblężenia
w piwnicach domów i najlepiej stamtąd nie wychodzić. Tym mieszkańcom, którzy
nie wyjechali, miasto wydawało się „jakby było nie tyle opuszczone, co prawie
wymarłe”14.
Drugie oblężenie twierdzy nastąpiło 9 listopada 1914 r. i trwało nieprzerwanie
do kapitulacji (22 marca 1915 r.). Dowództwo rosyjskie w jego trakcie zmieniło
diametralnie taktykę. Postanowiono już nie szturmować twierdzy, a jedynie zorganizować pełną jej blokadę, a w konsekwencji tego głodem zmusić obrońców do
poddania się. W tym wypadku dowodzący armią rosyjską miał dyspozycji niespełna 100 tys. żołnierzy. W celu zablokowania twierdzy postanowiono otoczyć ją
podwójnym pierścieniem okopów i zasieków z drutu kolczastego, przy czym
ograniczono się jedynie do stałego ostrzeliwania stanowisk artyleryjskich, a od
12

Sprawozdanie „Taniej Kuchni” Tow. Pań Miłosierdzia św. Winc. a Paulo w Przemyślu za czas
od 28 października 1914 do maja 1917, Przemyśl 1917, s. 3.
13
H. z Seifertów Jabłońska, dz. cyt., s.75-77.
14
Tamże, s. 84-85.
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początku grudnia 1914 r. zaczęto wprowadzać lotnictwo, które miało za zadanie
bombardować różne ważne obiekty w twierdzy, a zwłaszcza mosty15. Kolejne oblężenie miasta wywołało wśród ludności na zmianę apatię, strach i panikę. Ponowny brak kontaktu ze światem, nowi ranni i ocenzurowane wiadomości w prasie nie polepszały nastroju społeczeństwa. Puszczano również od czasu do czasu
na rynku muzyka powodowała dwojakie uczucia. Z jednej strony ludzie cieszyli
się z drugiej zastanawiali: po co to wszystko?
Dowództwo twierdzy zorientowawszy się jaką taktykę przyjęli Rosjanie postanowiło przystąpić do akcji ofensywnej – do nękania częstymi wypadami nieprzyjaciela. To jednak nie mało najmniejszego wpływu na sytuację. Od połowy grudnia ludności zaczynało brakować powoli różnych produktów. Handel funkcjonował głównie na zasadzie wymiany. Płaciło się tym co kto miał, tj. cukrem, mąką,
krupami, zapałkami czy tytoniem. Pieniądze nie przedstawiały wówczas większej
wartości16. Od stycznia piekarze dodawali korę drzewną do chleba, zaczęło brakować kolejnych produktów, tj. soli, świec, mydła, zapałek, ciepłej odzieży, lekarstw i opatrunków. Najbiedniejszym cywilom sporadycznie wydawano niewielkie racje żywnościowe. Jednakże z każdym dniem sytuacja się pogarszała i od
1 marca 1915 r. nawet na taką pomoc nie mogli już liczyć. O tym jak zła sytuacja
żywieniowa była w twierdzy świadczyć ponadto może to, iż z 23 tys. koni jakie
znajdowało się w twierdzy, wybito 18 tys. by zaopatrzyć żołnierzy w mięso, zaś
pozostałe 5 tys. koni karmione było owsem z delikatnymi wiórami drewna, zamiast siana, którego już po prostu zabrakło. Od 23 lutego również żołnierze dostawali gorszej jakości jedzenie. Od tego dnia zamiast warzyw mieli otrzymywać
odpowiednio przygotowane buraki cukrowe. W mieście, od końca lutego nie
można też było zobaczyć choćby jednego kota ani psa, ponieważ ludność nie mając innego wyboru je zjadała. W menu wojskowym figurował również rosół
z wron17. Głód wpływał nie tylko źle na organizmy żołnierzy, którzy niejednokrotnie mdleli z osłabienia, ale również na morale. Zdarzało się, głównie wśród
Ukraińców, że całe oddziały uciekały, woląc oddać się w niewolę u Rosjan niż
dalej głodować.
17 marca 1915 r. postanowiono podjąć ostatnią próbę przebicia się przez rosyjski pierścień otaczający miasto, która okazała się bezowocna. Żołnierze w większości byli zbyt wycieńczeni by iść, a co dopiero walczyć. 20 marca resztki wojska powróciły do miasta. Brak żywności, szpitali, łóżek, w których można by było
położyć rannych, a także opatrunków i lekarstw sprawił, że w obliczu takiej beznadziejności sytuacji komendant twierdzy gen. H. Kusmanek zdecydował się poddać Rosjanom. Zarządził jednak, by wcześniej wysadzić wszystkie forty, prochownie, magazyny, mosty, zniszczyć działa, broń, amunicję, spalić dokumenty
i pieniądze. Przystąpiono do tego rankiem 21 marca. W pierwszej kolejności wy15

J. Vit, dz.cyt., s. 17.
H. z Seifertów Jabłońska, dz. cyt., s. 105.
17
J. Vit, dz.cyt., s. 68-79.
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strzeliwano całą amunicję, wybijano resztę pozostałych przy życiu koni, minowano mosty i forty. Około 4 nad ranem 22 marca 1915 r. policja, chodząc od domu
do domu, budziła mieszkańców zapowiadając im, iż o 5-tej zostaną wysadzone
mosty. Radzono przy tym, aby bojaźliwsi oddalili się w górną część ulicy Słowackiego. Okna zaś wszystkie w celu ochrony szyb kazano pootwierać. Zgodnie z zapowiedzią rozpoczęto dzieło zniszczenia. W świetle relacji Józefy Prochazka: Pojedyncze z początku odgłosy wystrzałów zaczęły się łączyć, objęły dookoła całą
twierdzę i miasto i zlawszy się w jedną całość wytworzyły nie dający się opisać
hałas. Powstał jeden nieprzerwanie się ciągnący huk. (…) Domy i kamienice
drżały jak podmuchem wiatru poruszone liście drzew i grały szarpiącym nerwy
dźwiękiem drgających ustawicznie szyb. Huk wzmagał się coraz bardziej. Wreszcie około godz. 6-tej doszedł do punktu kulminacyjnego. Olbrzymi huk wstrząsnął
powietrzem, zachwiał murami kamienic i złączył się z brzękiem lecących z okien
szyb. Rozpoczęło się wysadzanie fortów i magazynów z prochem. (…) Wspaniały
a zarazem grozą przejmujący widok. (…) Równocześnie żołnierze w kasarniach
tak stałych, jak i prowizorycznych niszczyli swą broń – łamali karabiny, bagnety –
niszczyli wszelkie narzędzia - kuchnie polowe, itd.18
Około godziny 9-tej do twierdzy wkroczyły pierwsze rosyjskie patrole, zaś
w godzinę później Rosjanie już tłumnie się tam pojawili. Kapitulacja twierdzy zakończyła oblężenie trwające 137 dni. Do niewoli rosyjskiej dostało się 9 generałów, 2593 oficerów i 117 tys. żołnierzy, w tym 28 tys. rannych i chorych. Pojmanych jeńców oddziałami zaczęto wywozić; transportowano ich do Rosji, nie bacząc na to czy są oni ciężko ranni. Wśród zabranych do niewoli i wywiezionych
znalazł się również dowódca szpitala wojskowego dr F. Ślęzak oraz starosta
przemyski Zygmunt Żeleski19. Względny spokój w Przemyślu trwał do 12 maja
1915 r. W tym czasie władze rosyjskie wydawały legitymacje w magistracie, za
okazaniem których można było kupić taniej żywność w sklepie rosyjskim. Ponadto na Sanie wybudowano nowy drewniany most, który wkrótce wezbrane wody rzeki zerwały. Dodatkowo szerzył się w mieście tyfus i umierało na niego coraz więcej ludzi. Na domiar złego zamknięta została również „Tania Kuchnia”,
która dokarmiała i zapewniała obiady najbiedniejszym mieszkańcom.
Mimo zakończenia oblężenia mieszkańcy nie byli w stanie zaznać spokoju.
Końcem kwietnia wyszło ponadto rozporządzenie, które nakazywało wszystkim
Żydom bez wyjątku w ciągu 10 dni opuścić Przemyśl. Co też czynili bojąc się
o własne życie. Kilka dni później, po opuszczeniu miasta przez pierwszych mieszkańców tej narodowości okazało się, iż są oni napadani przez Rosjan, brutalnie bici i ograbiani z resztek dobytku jaki im pozostał. Wyjazd Żydów spowodował, że
18
M. Dalecki, A.K. Mielnik, Dziennik Józefy Prochazka z okresu oblężenia i okupacji rosyjskiej
Przemyśla w 1915 roku jako źródło historyczne, „Rocznik Historyczno-Archiwalny”, t. XVII, Przemyśl 2003, s. 278-280.
19
Zygmunt Żeleski był internowany tylko okresowo przez władze okupacyjne, w lipcu 1915 r.
wrócił on do Przemyśla i na powrót objął funkcję starosty. Tamże, s. 274.
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miasto opustoszało jeszcze bardziej, liczba ludności cywilnej wynosiła około
4 tys.20
Dni 10 i 11 maja 1915 r. stały się zapowiedzią kolejnych zmian. Miasto zaczęło być oblegane przez wojska niemieckie i austriackie. Oblężenie to trwało do
nocy z 2 na 3 czerwca 1915 r., kiedy to wojska rosyjskie wycofały się z Przemyśla
ostatecznie. Jednak okres trzech tygodni, kiedy miasto było oblegane, przyniósł
wiele chwil grozy, wszystkim przebywającym wewnątrz niego, ponieważ pociski
i bomby zrzucane na Przemyśl przez „oswobodzicieli” powodowały ogromne
zniszczenia21. Dlatego też przemyślanie z radością powitali austriackie i niemieckie wojska: tłumy publiczności radosnymi okrzykami wiwatowały zwycięzców, obsypując ich kwiatami, obdarzając słodyczami, papierosami, itd. (…) Ludzie płakali
– szaleli z radości. (…) nadzieja na lepszą przyszłość wróciła do miasta22.
W następnych dniach zaczęli powracać do miasta jego mieszkańcy, również
wygonieni Żydzi, którym udało się przeżyć rosyjskie napady rabunkowe. Niestety
musieli się oni dodatkowo borykać się ze zbierającą ogromne żniwo cholerą, którą
przywlekli żołnierze. Śmiertelność zaczynała być tak duża, że zabroniono picia
wody ze studni i kąpania się w niej. Same studnie zamykano. Od 14 czerwca dezynfekowano domy i ulice, a przede wszystkim dworzec kolejowy, za pomocą
wapna i karbolu. Woda pitna była niezwykle trudno dostępna. Powodowało to picie zamiast niej spirytusu, rumu, bądź innych alkoholi, co prowadziło do awantur,
a w konsekwencji aresztowań. Pomimo sygnalizowanych trudności miasto powoli
wracało do normalnego życia-odbudowane zostały mosty łączące oba brzegi Sanu,
uruchomiona poczta, umożliwiło to telegraficzny kontakt z innymi miastami, zaczęła ukazywać się również prasa codzienna. Rola Przemyśla jako twierdzy zakończyła się wraz z końcem trzeciego oblężenia i do końca wojny miasto nie
przedstawiało już żadnej wartości strategicznej. Zaplanowano jedynie całkowitą
rozbiórkę fortów po zakończeniu wojny, do czego oczywiście nie doszło, gdyż
Przemyśl został włączony w ramy niepodległego państwa polskiego.

20

Tamże, s. 283-285.
H. z Seifertów Jabłońska, dz. cyt., s. 201-207.
22
M. Dalecki, A.K. Mielnik, dz. cyt., s. 290.
21

Walki o Twierdzę Przemyśl. Pocztówka propagandowa.
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DZIEJE ARCHIWUM
ORDYNACJI POTOCKICH W ŁAŃCUCIE
(WKŁAD PROFESORA TEOFILA EMILA MODELSKIEGO
W PRACE NAD JEGO PORZĄDKOWANIEM)
Początki tworzenia archiwów odnotowujemy już w starożytności. Od momentu
ich powstania otaczano je staranną opieką, powołując specjalnych urzędników,
których zadaniem była troska o całość zasobu (np. w Atenach prytanowie), a także
starano się o specjalne pomieszczenia dla tych zasobów (np. w Rzymie aerarium,
później tabularium)1. W okresie wczesnego średniowiecza nawiązywano do tradycji rzymskich archiwów, czyniły to zwłaszcza instytucje kościelne. W VII wieku
powstało archiwum papieskie na Lateranie w Rzymie. Później tworzono archiwa
biskupie, kapitulne, a także archiwa przy kościołach parafialnych2. Wzorując się
na kościelnych, powstawały archiwa tworzone przez władze państwowe (Karol
Wielki założył swoje archiwum w Akwizgranie), a zwłaszcza przez komuny włoskie (Wenecja) oraz rozwijające się intensywnie miasta3. Odrodzenie archiwów
nastąpiło dopiero w XII wieku, w okresie, kiedy zaczęto interesować się prawem
rzymskim. Ogromną rolę odgrywały wówczas archiwa kościelne. Powstawały
również archiwa monarsze, a także archiwa państwowych urzędów, wreszcie archiwa prywatne. Pierwsze przepisy archiwalne sformułowano w XIII wieku (Siena, Wenecja)4.
Tworzenie archiwów towarzyszyło działalności władz państwowych we
wszystkich krajach, a więc również i w Polsce, z tym, że proces ten był na obszarze Rzeczypospolitej opóźniony. Do załatwiania spraw administracyjnych używany był przekaz ustny, natomiast dokumenty do połowy XIII w. sporządzano bardzo rzadko. Stosowanie dokumentów upowszechniło się dopiero w XIII i XIV w.5
Także na wiek XIII przypada pojawienie się archiwów, w których przechowywano dokumenty otrzymywane od odbiorców, a w następnych wiekach kształtowały
się archiwa wystawców. Gromadzono w nich obok dokumentów, przede wszystkim księgi wpisów, a na przełomie XVIII i XIX w. akta spraw i inne rodzaje do1

J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 1983, s. 540.
A. Tomczak, Zarys dziejów archiwów polskich. Cz. 1, Do wybuchu I wojny światowej, Toruń
1974, (wyd. 2, Toruń 1975), s. 28-29.
3
Ibidem, s. 30-31.
4
J. Szymański, op. cit., s. 541.
5
S. Nawrocki, Rozwój polskiej teorii archiwalnej, „Archeion”, t. XCVIII, Warszawa 1997, s. 7.
2

GRAŻYNA BIELECKA
126
__________________________________________________________________________________________

kumentacji (kartograficzną, techniczno-kontrolną, później fotografie, nagrania
dźwiękowe, filmy, mikrofilmy a w najnowszych czasach taśmy magnetyczne,
dyskietki itp.)6.
Początki polskich archiwów wiążą się z instytucjami kościelnymi, głównie biskupstwami i opactwami zakonnymi, które często pełniły funkcje archiwów państwowych. Pierwszym archiwum państwowym, które zapoczątkowało sieć archiwów w Polsce było Archiwum Koronne, w skład którego weszły dwa odrębne zasoby: Archiwum Skarbu Koronnego w Krakowie i Archiwum Sekretne w Warszawie7. W związku z ciągłym przyrostem archiwaliów nie wystarczało przekazywanie dokumentacji w archiwach: pojawiła się konieczność nadawania jej odpowiedniego układu oraz sporządzania ewidencji. Takie prace wykonano w najważniejszym polskim archiwum, czyli Archiwum Koronnym Krakowskim (AKK). Istnieje
prawdopodobieństwo, że korzystał z niego dziejopisarz Jan Długosz. W wieku
XVII opiekę nad archiwum sprawował kanclerz Jan Łaski, który nakazał swoim
urzędnikom sporządzenie kopii dokumentów w nim przechowywanych8.
Pierwszy inwentarz dokumentów we wspomnianym AKK został sporządzony
w 1551 r. przez sekretarza królewskiego Marcina Kromera, który ułożył je w kilkanaście działów wg stosunków Polski z innymi krajami i głównymi dzielnicami
państwa. Analogicznie do krakowskiego, od 1596 r. funkcjonowało Archiwum Koronne Warszawskie, zwane też Dyskretnym. W skład jego zasobu wchodziły traktaty, umowy międzynarodowe, instrukcje poselskie, listy posłów do króla i kanclerzy, a także listy przejmowane przez polskich agentów. W ciągu XVII i XVIII w.
niektórzy urzędnicy zabrali do swoich prywatnych archiwów część tych materiałów. W drugiej połowie XVIII w. Archiwum liczyło około 3500 dokumentów9.
Akta w nim zgromadzone układano wg działów, w których znajdowały się materiały dokumentujące stosunki Rzeczypospolitej z innymi państwami10. Typowym
archiwum wystawcy była Metryka Koronna, zawsze usytuowana przy królu.
W czasach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego doszło do połączenia
Archiwum Koronnego Krakowskiego, Archiwum Koronnego Warszawskiego
i Metryki Litewskiej z Wilna i utworzenia centralnego archiwum Rzeczypospolitej. Pod koniec XVIII w. archiwum liczyło około tysiąca ksiąg i pewną ilość luźnych papierów11.
W powstałych archiwach polskich różnych urzędów i instytucji, jak również
w dobrach prywatnych, od średniowiecza aż do końca XVIII wieku, pracownicy
kancelarii i archiwów, zarówno kanclerze, metrykanci, pisarze i archiwiści, wykonywali różnorodne prace związane z gromadzeniem, przechowywaniem, porząd6
Ibidem, s. 8. Także: Rozwój form kancelaryjnych na ziemiach polskich od średniowiecza do końca XX wieku, Poznań 1998, s. 27-223.
7
J. Szymański, op. cit., s. 542.
8
A. Tomczak, op. cit., s. 32.
9
Ibidem, s. 33.
10
Ibidem, s. 34-35.
11
Ibidem, s. 36.
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kowaniem i inwentaryzacją dokumentacji. Wśród archiwistów XVII w. na uwagę
zasługuje Stefan Kazimierz Hankiewicz, Ignacy Wawrzyniec, Kapica Milewski
z Podlasia i Jan Korzeniowski z Łucka. Pomimo, że mieli duże doświadczenie
w dziedzinie porządkowania dokumentów, żaden z nich nie podjął się próby podsumowania i uogólnienia swoich doświadczeń, pomimo że od XVI w. znane są
tego rodzaju publikacje na zachodzie12. Istniała konieczność sformułowania zasad
nadawania układów nagromadzonym w kancelariach i archiwach dokumentom
pergaminowym, księgom wpisów oraz ewentualnie tzw. księgom papierowym
(miscellaneom i variom). Pierwszym znanym autorytetem, który zajął się uogólnieniem pracy archiwalnej był Niemiec Jakub von Ramingen; w 1571 r. opublikował on traktat o archiwach13. Nowa sytuacja dla archiwistyki polskiej nastała
dopiero w 1808 r., kiedy książę warszawski Fryderyk August wydał dekret o utworzeniu Archiwum Ogólnego Krajowego w Warszawie, dostępnego ogółowi osób
zainteresowanych zasobem źródłowym. Kierownikiem Archiwum został Walenty
Skorochód Majewski (1764-1835), który był znanym archiwistą i paleologiem.
Miał doświadczenie w kierowaniu archiwum i w pracy z aktami. Majewski wzorował się na niemieckiej szkole badawczej w zakresie dziejopisarstwa i studiów
źródłoznawczych, przenosił jej założenia na grunt polski14.
W pierwszej połowie XIX w. zaznaczył się postęp w europejskim rozwoju teorii archiwalnej, który stworzył podwaliny archiwistyki jako nowej dyscypliny naukowej. Nowością w poglądach dotyczących archiwów było sformułowanie zasady poszanowania całości zespołu archiwalnego. Archiwiści w tym okresie wykonywali przede wszystkim prace w zakresie porządkowania i inwentaryzowania,
ale również w coraz większym stopniu publikowali źródła historyczne15. Wytworzył się model współczesnego archiwisty, pracownika z wyższym wykształceniem, czynnego na polu naukowym. Archiwiści na ziemiach polskich w niewielkiej części przyswajali sobie nowoczesne ustalenia w zakresie archiwistyki i teorii
archiwalnej16. Wszystkie archiwa powstałe na terenie Polski w XIX w. miały nie
tylko charakter administracyjny, ale stanowiły poważny warsztat do badań historycznych. Kierownikami archiwów byli przeważnie wybitni historycy i to oni podejmowali na szeroką skalę wydawanie drukiem źródeł archiwalnych. Należy
wspomnieć, że archiwa galicyjskie, a częściowo i Archiwum Główne w Warszawie były kierowane przez Polaków i posiadały polski personel17.
W latach poprzedzających wybuch I wojny światowej podjęto w Galicji szeroką akcję inwentaryzacji materiałów archiwalnych, będących w posiadaniu małych
miast, miasteczek, wsi, a nawet osób prywatnych18. W tej dziedzinie wielkie za12

S. Nawrocki, Rozwój polskiej teorii, s. 10.
S. Pańkow, Archiwa, wyd. 2 uzupełnione, Warszawa 1975, s. 39.
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Z. Chmielewski, Polska myśl archiwalna w XIX i XX w., Warszawa-Szczecin 1994, s. 10-11.
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sługi położyło grono konserwatorów z Galicji Zachodniej, które roztaczało opiekę
nie tylko nad zabytkami sztuki, ale nad wszelkimi zabytkami kultury narodowej.
Zgromadzono pokaźny zbiór inwentarzy, które miały stanowić punkt wyjścia dla
dalszego zabezpieczenia archiwów. Krąg tych konserwatorów uratował cały szereg materiałów, które uznano za niepotrzebne i przeznaczone na przemiał, odnaleziono je i wykupiono19. Pierwsza wojna światowa zaznaczyła się w dziejach archiwów polskich poważnymi stratami. Celem ochrony archiwaliów, zarówno
tych, które przechowywane były w archiwach, jak i pozostających w registraturach urzędów, utworzono w 1916 r., z inicjatywy Akademii Umiejętności, referat
dla ochrony archiwów przy Urzędzie Generalnego Gubernatora w Lublinie. Podobna instytucja powstała w Warszawie w 1915 r. przy Urzędzie tamtejszego Generalnego Gubernatorstwa. Uratowano w ten sposób wiele dokumentów przed
wywozem i zniszczeniem20.
W 1918 r., kiedy Polska odzyskała niepodległość, archiwiści polscy zyskali
nowe możliwości działania w zakresie rozwijania teorii archiwalnej. Po wstępnych pracach jeszcze w okresie wojny, w lutym 1919 r. ukazał się dekret o organizacji archiwów państwowych i opiece nad nimi. Powoływał on władzę archiwalną
w formie Wydziału Archiwów w ramach Ministerstwa Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego, która otrzymała prawo wydawania szczegółowych regulaminów, nadzoru nad całością prac archiwalnych i prowadzenia polityki personalnej. Utworzono Radę Archiwalną, doradzającą w kwestiach opieki nad archiwaliami pozostającymi poza archiwami państwowymi21. Zorganizowanie scentralizowanego zarządzania archiwaliami było pozytywnym rozwiązaniem, umożliwiającym jednolitość działania. Sieć archiwalna w okresie dwudziestolecia międzywojennego obejmowała 17 placówek. Były to w Warszawie: Archiwum Główne
Akt Dawnych, Archiwum Akt Dawnych, Archiwum Skarbowe, Archiwum Oświecenia Publicznego i Archiwum Akt Nowych (powołane do życia w 1918 r. jako
Archiwum Wojskowe, w którym zgromadzono akta władz okupacyjnych austriackich i niemieckich z czasów pierwszej wojny światowej, a następnie centralnych
władz polskich od 1918 r.)22.
Początki podworskiego zamkowego Archiwum Łańcuckiego sięgają początków dziejów rodu Pileckich (1350-1586)23, którzy gromadzili zarówno dokumenty
dotyczące miasta i dóbr łańcuckich, jak i swoje akta rodzinne. W momencie przekazywania Łańcuta Stadnickim24, Pileccy zabrali znaczną część archiwum lub uległo ono zniszczeniu w trudnym okresie działalności Stanisława Stadnickiego
(1586-1610) i jego synów (1610-1626), w wyniku czego do naszych czasów zachowało się niewiele dokumentów pierwszych właścicieli Łańcuta. Następni wła19
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ściciele – Lubomirscy (1626-1816) przechowywali w Łańcucie część swojego archiwum rodzinnego, głównie akta dotyczące Łańcuta i dóbr z nim związanych.
Natomiast część magazynowali, aż do końca XVIII w. na zamku w Wiśniczu25.
Połączenie obydwu części archiwum Lubomirskich w Łańcucie nastąpiło dopiero
w czasach Izabeli Lubomirskiej (1795-1816), która doceniła wagę archiwum rodowego i zaczęła je tworzyć od podstaw. Księżna była kobietą inteligentną,
wszechstronnie wykształconą, zaliczaną do pierwszych dam swojej epoki. Pomijając ocenę jej patriotyzmu, należy podkreślić dbałość o odbudowę i upiększanie
pałacu oraz innych elementów ordynacji. Wśród wielu obszarów jej aktywności
kształtowanie archiwum zajmowało ważne miejsce. Zniszczenia wojenne w czasie
powstania kościuszkowskiego, które nie ominęły jej posiadłości, zmobilizowały
ks. Izabelę do działań zmierzających do oszczędnego gospodarowania dobrami.
Oszczędzała w wydatkach, m.in. przez redukcję administracji oraz likwidację pałaców.
Łańcut uznany został przez nią za najodpowiedniejsze miejsce dla administracji jej dóbr26. Tu zaczęła sprowadzać swoje sprzęty, szkła, meble. Do Łańcuta postanowiła też przenieść swoje archiwum. Wydała odpowiednie polecenia swojemu
archiwiście Klembowskiemu27, któremu do pracy przydzieliła Magnuszewskiego28. Powierzona im dokumentacja nie miała charakteru dokumentacji typowo
urzędowej. Wiele było w niej informacji o działalności nie tylko gospodarczej, ale
również o zaangażowaniu politycznym przedstawicieli rodu. Zbliżanie się wojsk
pruskich do Warszawy zmuszało do pośpiesznego pakowania akt i wysyłania
transportów Wisłą i Sanem do Tryńczy, a następnie drogą lądową do Łańcuta. Archiwum Warszawskie, które było zapakowane w trzydziestu ośmiu skrzyniach,
przewieziono do Łańcuta na początku 1795 r.29 W świetle analizy dokumentów,
zestawień akt, początki Archiwum Potockich linii łańcuckiej sięgają pierwszych
lat XVIII w. Jedno z zestawień akt pochodziło bowiem z 1718 r., a drugie z 1724 r.
Inne rejestr dotyczył dokumentów z czasów Józefa Potockiego – hetmana Wielkiego Koronnego, który zmarł w 1751 r. Archiwum to obejmowało w chwili jego
tworzenia ponad 15 tys. jednostek archiwalnych, głównie akt30.
Prace w zakresie porządkowania akt rozpoczęły się z dużym opóźnieniem.
Wspomniani już archiwiści: Klembowski i Magnuszewski, nie kwapili się z przyjazdem do Łańcuta. Księżna Izabela wysyłała ponaglające listy w celu przyspieszenia ich zjawienia się. Dopiero w czerwcu 1795 r. rozpoczęto prace nad porządkowaniem przywiezionych dokumentów. Należy podkreślić, że księżna osobiście
25
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interesowała się porządkowaniem dokumentów i tworzeniem archiwum w Łańcucie. Było to konieczne, gdyż brak było wielu akt, które zostały zabrane przez
urzędników bez rewersów31, w związku z tym wysłała pisma do nich, by je niezwłocznie zwrócili. Trudno stwierdzić ile z brakujących akt zostało oddanych
dzięki tym ponagleniom. Przeciągała się też sprawa przekazania archiwum z Oleszyc do Łańcuta. Korespondencja w tej sprawie i przejmowanie dokumentów oraz
akt trwało od 1801 do 1803 r.32 Do Archiwum Łańcuckiego włączono też akta
Czartoryskich i Sieniawskich z archiwum ze Lwowa oraz Międzyborza. Na jego
zasób składają się również akta rodziny Potockich.
Stan archiwaliów był różny. Część była w miarę uporządkowana, inne należało
porządkować od podstaw. Do części dokumentów opracowane zostały zestawienia,
jednak same akta rozlokowane były w różnych teczkach. W takim stanie były np.
dyplomy pergaminowe33. Kilkadziesiąt dyplomów nie zostało ujętych w zestawieniu. Niektóre rejestry akt pokryte były kurzem i pleśnią, zbutwiałe. Archiwiści
mieli kłopoty z odczytaniem ich treści. Musieli je z trudem odtwarzać i przepisywać34. Warto dodać, że księżna orientowała się doskonale w zasobach archiwum.
Pisząc listy i wydając dyspozycje dotyczące porządkowania archiwum, wykazywała się znajomością co do miejsca umieszczenia, zawartości i koloru poszczególnych teczek z aktami. Mogła więc z różnych miejsc pobytu kierować pracami
w zakresie porządkowania archiwum. I tak np. w liście do Ilnickiego z dnia 27
grudnia 1797 r. pisała: „na lewej szafie bliskiej komina leżą teki czerwone z papierami do różnych królewszczyzn, między którymi znajdują się dwie teki z dokumentami do Mokotowa. Pan Paczoski (nie wątpię) łatwo trafi do tych tek, a z jednej wyjmie transakcje między Księstwami Lubomirskich, a Steinhuzernami małżonkami zawarte o pewne place i budynki na Mokotowie leżące włożywszy do teki
konnotatkę tych dokumentów, które się wyjmą”35. W drugiej połowie XIX w.
w trakcie porządkowania akt, wcześniejszy układ archiwum rodowego „Archiwum
Potockich” został rozbity. Do tego czasu akta miały charakter akt typowo rodowych związanych z dziejami rodu i fortuny Potockich. Po wspomnianych wyżej
zmianach z Archiwum Potockich wydzielono akta i połączono je z osobami
i miejscowościami. Tak więc akta Archiwum Potockich zintegrowano z wieloma
dokumentami luźnymi przez co Archiwum utraciło swój oryginalny charakter.
Porządkowaniem akt i tworzeniem archiwum w Łańcucie zajmowali się wspomniani wyżej Klembowski i Magnuszewski. Jednak już w 1795 r. Klembowski
opuścił Łańcut i udał się do darowanego mu przez księżną Izabelę majątku w Grajewie. Pracami w archiwum zajął się sam Magnuszewski, którego po kilku latach
31

MZŁ, T.E. Modelski, Spr. z porządkowania, s. 3.
MZŁ, Ogólne prowizoryczne zestawienie akt i ksiąg Archiwum hr. Potockiego w Łańcucie,
sygn. R-53.
33
MZŁ, T.E. Modelski, Spr. z porządkowania, s. 12.
34
Ibidem, s. 8-9.
35
MZŁ, T.E. Modelski, Spr. z porządkowania, s. 5.
32

DZIEJE ARCHIWUM ORDYNACJI POTOCKICH W ŁAŃCUCIE
131
__________________________________________________________________________________________

zastąpił Foltyński36. Ten ostatni porządkowaniem archiwum zajmował się kilkanaście lat. W 1800 r. rozpoczął pracę w Łańcucie, którą kontynuował do 1817 r.37
Foltyński sporządził szereg nowych summariuszów majątkowych na podstawie
starszych i wg faktycznego stanu akt. Nieco później oddał do Ossolineum we Lwowie wiele akt i dokumentów kurator książę H. Lubomirski38. Prawdopodobnie po
roku 1831 archiwum zarządzał Deszkiewicz, później Garczyński39. Archiwum jednak nigdy nie zostało definitywnie uporządkowane, wskutek wielu zmian majątkowych, działów rodzinnych, segregacji akt oraz prób nowego układu archiwaliów.
Trudno jest odtworzyć na podstawie zachowanych dokumentów, kto zajmował
się archiwum w następnych latach. W wyniku wspomnianych wyżej prac archiwalnych w II połowie XIX w. doprowadzono do rozbicia archiwum rodowego
Potockich. Stan archiwum był niezadowalający skoro w 1923 r. ówczesny właściciel zamku w Łańcucie Alfred Potocki zwrócił się do władz Uniwersytetu Jana
Kazimierza we Lwowie z prośbą o oddelegowanie pracownika naukowego celem
uporządkowania zbiorów archiwalnych rodu Potockich. Wybór padł na T.E. Modelskiego, wówczas profesora historii średniowiecznej na Uniwersytecie Stefana
Batorego w Wilnie, który oprócz niewątpliwych osiągnięć w pracy dydaktycznej,
posiadał w swoim dorobku naukowym dużą ilość publikacji archiwalnych. Pracował w Archiwum Uniwersytetu Lwowskiego od 1909 jako asystent pod kierunkiem prof. L. Finkla – wybitnego historyka, później w latach 1930-1939 kierował
Archiwum Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, kontynuując prace w zakresie porządkowania jego zasobów. Od 1911 r. pełnił obowiązki kierownika Zarządu Dowództwa Okręgu Korpusu we Lwowie, ratując pozostałe po władzach
zaborczych, ważne dla historii Polski, akta urzędowe. Prace archiwalne na zamku
łańcuckim podjął w 1923 r. już jako doświadczony archiwista40. Przed prof. T.E.
Modelskim stanęło ważne zadanie przywrócenia Archiwum Potockich pierwotnego charakteru. Przystępując do pracy w Archiwum Łańcuckim profesor T.E. Modelski postanowił zbadać jego historię, co uzasadnił następująco: „poszczególne
akta przechodziły różne koleje, aby uniknąć możliwych błędów przy rekonstrukcji
archiwum, postanowiłem zbadać historię samego archiwum, a zwłaszcza jego początku, o ile na to pozwalały akta, ich treść i ogrom oraz ograniczony czas nie pozwalający mi poświęcić tej kwerendzie więcej godzin, ze szkodą dla samej pracy
i akcji porządkowania archiwum”41.
Zawartość zbiorów archiwalnych w momencie rozpoczęcia pracy można było
określić ogólnie. Przetrwały akta majątkowe Potockich, częściowo też akta dóbr
36
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jakie posiadali poprzednio Czartoryscy i Lubomirscy. Znajdowały się również dokumenty i listy od 1146 do 1766 r.42 Archiwum zawierało kilkanaście tysięcy akt,
kilka tysięcy ksiąg oraz kilkadziesiąt map i planów majątkowych z drugiej połowy
XVIII i pierwszej połowy XIX w.43
Początkowo archiwum mieściło się w pomieszczeniach, używanych wcześniej
jako ubikacje na parterze zamku, które posiadały w oknach żelazne kraty. Po uporządkowaniu zbiory archiwalne zostały przeniesione do nowego stałego obiektu złożonego z szeregu jasnych, obszernych sal i pokojów pod biblioteką. W ubikacjach,
w których gromadzono archiwalia, zostały przeprowadzone niezbędne remonty44.
Do akt gospodarczych włączona została część akt majątkowych. Sporządzony
inwentarz całości Archiwum Zamkowego, został uzupełniony indeksami osobowymi i geograficznymi do akt, które pod kierunkiem T.E. Modelskiego sporządziła
H. Samujłło. Zachowały się one jednak częściowo45. Na podstawie sprawozdania
profesora Modelskiego z 1924 r., można stwierdzić, że prace archiwalne jego
poprzedników zostały przez niego ocenione negatywnie46.
W archiwum ekonomicznym łańcuckim w ciągu kilku dziesięcioleci dwukrotnie podejmowano prace inwentaryzacyjne, ani razu nie doprowadzono ich do końca. Po raz pierwszy przystąpiono do nich około 1879 r. Jako rezultat tej inwentaryzacji pozostał niedokończony wielki indeks-inwentarz, spisany na arkuszach specjalnie na ten cel wydrukowanych (nieznane są dalsze losy tych materiałów). Przed
wybuchem wojny podobne prace inwentaryzacyjne prowadził prof. T.E. Modelski
(niestety losy materiałów z prac inwentaryzacyjnych profesora nie są znane)47.
Uratowane zostały natomiast materiały inwentaryzacyjne do wywiezionych
z Łańcuta pergaminów (w liczbie 376). Są to wykazy w formie regestów, sporządzonych dla 282 dokumentów pergaminowych w latach 70. XIX w., a dla pozostałych – przez prof. Modelskiego w 1939 r.48
Praca profesora Modelskiego w Archiwum Zamkowym i jego osobisty nadzór
ograniczały się do trzech miesięcy letnich podczas wakacji akademickich. W pozostałych utrzymywał kontakt drogą korespondencyjną, bądź bywał przez kilka dni
w Łańcucie. Stałymi pracownikami archiwum w tym czasie byli: Halina Samujłło
pozostająca w zamku aż do 1945 r. oraz Stanisław Mach, zmobilizowany w 1945 r.
jako oficer rezerwy – mieszkaniec Łańcuta49. Ostatecznie profesor Modelski wyraził zgodę, zawiadomił hrabiego, że pragnie otrzymać na czas przebywania w Łań42

MZŁ, Treść dokumentów pergaminowych w Archiwum Łańcuckim znajdujących się, chronologicznym porządkiem ułożonych, Spis z XIX w. poz. 282, sygn. R-35.
43
Rocznik Kasy..., 46.
44
Ibidem.
45
J. Zawadzki, Zarys historii Archiwum Potockich z Łańcuta, „Miscellanea Historico-Archivistica”, t. VII, Warszawa 1997, s. 29.
46
MZŁ, T.E. Modelski, Spr. z porządkowania, s. 5.
47
P. Bańkowski, Porządkowanie archiwów prywatnych XIX i XX w., „Archeion”, t. XIX, XX,
Warszawa 1951, s. 201.
48
Ibidem, s. 202.
49
MZŁ, Działalność prof. T.E. Modelskiego w Arch. Zamkowym hr. Potockich w Łańcucie..., s. 1.

DZIEJE ARCHIWUM ORDYNACJI POTOCKICH W ŁAŃCUCIE
133
__________________________________________________________________________________________

cucie odpowiednie lokum dla swojej rodziny, tzn. żony i pięciorga dzieci. Wybór padł
na dworek w Potoku nieopodal Rakszawy50.
Dworek ten, jak twierdzili niektórzy, był
wygrany w karty przez hr. Potockiego od
poprzedniego właściciela Dorowskiego w r.
1896, w cztery lata później posiadłość została wcielona do Ordynacji Łańcuckiej. Budynek został wzniesiony w początkach XIX
wieku w stylu romańsko-gotyckim z łamanym dachem mansardowym, oknami ostrołukowymi na wzór gotycki, przybudówkami, podcieniami, balkonikiem zdobionym
polichromią. Posiadał obszerne wnętrze
składające się z 6 pokoi, kuchni, przedpokoju oraz przybudowanej oranżerii, pod którą była piwnica51. Do dworku przy szosie
Łańcut-Leżajsk prowadziła modrzewiowa
Ryc. 1. Rodzina Modelskich. Łańcut. Źró- aleja zakończona drewnianą bramą wiodącą
dło: Zbr. Mod.
na teren całej posesji. Hrabia A. Potocki
przekształcił dworek w ośrodek myśliwski.
Przed dworkiem znajdowała się figura cynowa naturalnej wielkości przedstawiająca św. Huberta stojącego obok jelenia z krzyżem między rogami (figura ta obecnie
znajduje się w parku zamkowym w Łańcucie – niestety wandale uszkodzili i zdekompletowali ten piękny obiekt sztuki)52.
Rodzina Modelskich chętnie jeździła do Potoka na wakacje, najpierw ze
Lwowa, a w latach 1925-1932 z Wilna i w okresie 1933 do 1939 r. ponownie ze
Lwowa. Profesor T.E. Modelski miał do dyspozycji bryczkę tzw. jednokonkę
i codziennie rano jechał sam do zamku w Łańcucie, gdzie pracował nad aktami
historycznymi, zgromadzonymi w tamtejszej bibliotece. Rodzina Profesora uważała dworek w Potoku za swój drugi dom. Bardzo zżyli się Modelscy z miejscową młodzieżą i mieszkańcami. Jeszcze przez wiele lat administrator całości
dóbr w Potoku Michał Bardian utrzymywał z Modelskimi kontakt drogą korespondencyjną53.

50

Ibidem.
Wywiad z najmłodszą córką prof. Teofila Emila Modelskiego – Krystyną Galińską z domu Modelska przeprowadzony dnia 1.08.2004 r.
52
Ibidem.
53
MZŁ, Listy M. Bardiana opiekuna psiarni w Potoku, sygn. R-61. Teczka nr III.
51
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Ryc. 2. Korespondencja M. Bardiana do profesora Modelskiego. Źródło: MZŁ.
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O tym jak wielkie znaczenie miało dla hrabiego Potockiego porządkowanie archiwum rodowego przez prof. T.E. Modelskiego świadczyć może fakt, że spotykał
się z nim zarówno w Łańcucie jak i we Lwowie54, nadto utrzymywał kontakty
drogą korespondencyjną55.

Ryc. 3. Zaproszenie na spotkanie z hr. Potockim., Lwów 23 maja 1924 r. Źródło: MZŁ.

Jeśli chodzi o najważniejsze etapy dziejów archiwum rodu Potockich, to Archiwum Zamkowe przetrwało, aż do roku 1944 bez większych strat. W tymże roku ostatni ordynat Alfred Potocki podjął decyzję o wywiezieniu najcenniejszych
zbiorów, w tym części archiwum do Wiednia. Zabrał ze sobą akta wg niego najcenniejsze, w tym wszystkie dokumenty pergaminowe.
W 1947 r. w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych znalazły się akta
z XIX i XX w. Przeważały te o charakterze majątkowym, natomiast niewiele było
wśród nich akt osobistych i rodzinnych. Akta te zostały opracowane w 1953 r.
przez J. Płochę i opatrzone inwentarzem książkowym56. W latach 60. XX w. dołączono jeszcze akta przechowywane do tego okresu w Muzeum Zamku w Łańcucie57. Do śmierci Alfreda Potockiego (1958) i jego żony Izy Potockiej (1971) przechowywane były one w należytym porządku. Po jej śmierci wywiezione fragmenty
Archiwum Zamkowego uległy rozproszeniu. Dokumenty pergaminowe i pewna
liczba dokumentów papierowych znalazły się w rękach znanego kolekcjonera dra
A. Niewodniczańskiego.
54

MZŁ Zaproszenie na spotkanie z dnia 23.05.1924 r., sygn. R-61. Teczka nr III.
MZŁ List z życzeniami noworocznymi od hr. A. Potockiego z dnia 1.1.1928 r., sygn. R-61.
Teczka nr III.
56
J. Płocha, Archiwum Potockich z Łańcuta. Inwentarz, Warszawa 1953.
57
K. Jankowiak, O zbiorach archiwalnych Zamku w Łańcucie, „Gazeta Łańcucka”, Marzec 2001,
nr 3, 4, 8.
55
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Ryc. 4. Korespondencja hr. Potockiego do profesora
Modelskiego, akta rodzinne. Źródło: MZŁ.

Najliczniejsza część akt o charakterze
historycznym, gospodarczym, prawnym
i osobistym, w tym fragment korespondencji nabył Uniwersytet PROVO w Stanach Zjednoczonych, a pozostałą (większą) część korespondencji i niewielką
część akt osobistych (pamiętniki, dzienniki, zdjęcia) zabezpieczył Polski Instytut
Naukowy w Nowym Jorku. Pozostałe
w Łańcucie zasoby Archiwum Zamkowego przejęło w dwóch etapach Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. W związku z czym czynione są starania w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, o uzupełnienie łańcuckich zbiorów o niektóre brakujące
archiwalia lub pozyskanie ich kopii.
Kierownik Działu Biblioteki i Archiwum Muzeum Zamku w Łańcucie mgr
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Ryc. 5. Rzut poziomy parteru Zamku w Łańcucie, po prawej, w części wieżowej dawne Archiwum.

Tadeusz Baj, tak mówi o obecnej sytuacji Archiwum Zamkowego: „Próbujemy
uzupełniać zbiory o pewne dokumenty związane z ordynacją Potockich, poprzez
zakupy na aukcjach antykwarycznych i od osób prywatnych, chcemy w jakimś
stopniu wypełnić powstałą jeszcze w okresie wojennym lukę w zbiorach archiwalnych. Wiele nadziei wiążemy z uznaniem Zespołu Pałacowo-Parkowego
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w Łańcucie za Pomnik Historii, który obok klasztoru Ojców Bernardynów w Leżajsku jest drugim zabytkiem tej klasy w województwie podkarpackim, a w Polsce
jest zaledwie 28 takich obiektów. 2 września 2005 r., do zamku powrócił w oryginale bardzo cenny dokument – Akt nadania ordynacji z 1830 r. – podarowany
przez historyka sztuki i miłośnika książki mieszkającego w Wiesbaden Gűntera
Sprumkela”58.
Pobyt profesora T.E. Modelskiego w okresie międzywojennym na zamku
w Łańcucie to nie tylko praca w Archiwum Zamkowym. Zarząd Miejski w Łańcucie około 1935 r. zwrócił się do niego z prośbą o opracowanie herbu miasta
Łańcuta59. Profesor Modelski przygotował pracę o herbie miasta Łańcuta60, na
podstawie wyglądu pieczęci przywieszonej do pergaminu statutu cechu Płócienników w Łańcucie z dnia 25 czerwca 1406 r.61 Na statucie tym, jednym
z najstarszych w Polsce, wzorowany był statut cechu Płócienników we Lwowie
z roku 1409 r.62

58
Wywiad przeprowadzony z panem mgrem Tadeuszem Bajem, Kierownikiem Działu Biblioteki
i Archiwum Muzeum Zamku w Łańcucie (od 1985 roku do chwili obecnej).
59
Archiwum Państwowe w Rzeszowie, Akta miasta Łańcuta, sygn. 186, 187. Odpis listu prof.
T.E. Modelskiego do Zarządu Miasta w Łańcucie.
60
E. Pelc, Notatka o pracy prof. dra T. E. Modelskiego „Herb miasta Łańcuta w świetle zabytków
sfragistycznych, „Rocznik Województwa Rzeszowskiego” 1984, t. 10, s. 156-157.
61
K. Arłamowski, Statut czeladzi tkackiej w Łańcucie z roku 1406, „Rocznik Województwa Rzeszowskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Sztuki w Rzeszowie”, 1960-1961, s. 175-190.
62
Z. Szust, Średniowiecze Łańcuta. Komitet Obchodów 600-lecia Miasta Łańcuta, Katowice
1957, s. 33, 63.
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IKONOGRAFIA ADAMA STEFANA SAPIEHY
MALARSTWO, GRAFIKA, RZEŹBA
Arcybiskup krakowski Adam Stefan Sapieha, jeden z najszacowniejszych hierarchów Kościoła polskiego I połowy XX wieku, mający liczne związki z kręgami
prawicowymi, wydawał się być (i tak nie tylko przez przeciwników był kojarzony)
zagorzałym konserwatystą. Bulwersował opinię publiczną międzywojennej Polski,
m.in. nieskrywanym uznaniem dla gen. F. Franco (orędzie O położeniu ludności
w Hiszpanii) czy brakiem zgody na pozostawienie na stałe trumny marszałka Józefa Piłsudskiego w Krypcie Św. Leonarda, w katedrze wawelskiej. Poglądowi
o skrajnym konserwatyzmie Adama Stefana Sapiehy wydaje się jednak przeczyć
jego stosunek do sztuki. W tej dziedzinie, jak na przedstawiciela ówczesnego episkopatu, wydawał się wyjątkowo otwarty. Aż prosi się, aby w tym miejscu zacytować fragment wspomnień Jacka Woźniakowskiego. [Otóż, kiedy] jakieś pobożne
dusze poskarżyły się Kardynałowi na to, że „Tygodnik [Powszechny]” reprodukuje
„dziwaczne” rysunki Marii Jaremy […], zaprosił on parę osób z redakcji i po rozmowie z nimi dał im jako wydawca wolną rękę na zamieszczanie takich gorszących
obrazków. Czy istotnie redakcja wyjaśniła mu wówczas, że twórczość taka jak Jaremianki jest przeszkodą na drodze naciągającego socrealizmu, czy też Zosia Morstinowa powiedziała mu wprost, że redakcja lepiej zna się na malarstwie niż on
sam1[?] Trudno rozstrzygnąć. Faktem pozostaje, że nie przeciwstawiał się promowaniu twórczości nowoczesnych artystów. Do podobnych i równie mało jednoznacznych (do końca) refleksji prowadzi też spojrzenie na jego ikonografię2. Na jej
podstawie jak i w oparciu o inne obiekty zainteresowań artystycznych, wyłania się
obraz daleki od stereotypowych sądów o niezbyt wyrafinowanych gustach polskich
biskupów tego czasu. Należy jednak zauważyć, że w porównaniu do wyobrażeń
polskich hierarchów kościelnych XX w. (wyjąwszy może dzieła związane z postacią Karola Wojtyły, ale wyłącznie z czasów po wyborze na papieża) ikonografia
Adama Stefana Sapiehy stanowi zbiór obiektów w większości artystycznych.
Rzecz wydająca się naturalną w wiekach wcześniejszych, czyli biskupi i inni dostojnicy kościelni w roli znawców i mecenasów sztuki, także zamawiający własne
1

J. Woźniakowski, Ze wspomnień szczęściarza, Kraków 2008, s. 249.
Niektóre z przytoczonych tu ustaleń zostały opublikowana w: J. Polaczek, Adama Stefana Sapiehy wizerunki artystyczne. Nota ikonograficzna, w: Kardynał Adam Stefan Sapieha. Środowisko rodzinne, życie i dzieło, praca zbiorowa pod red. S. Stępnia, Przemyśl 1995, s. 199-201.
2
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dzieła artystyczne, w XX stuleciu nie jest tak oczywistą. Trony biskupie przestają
być domeną w dużej mierze zarezerwowaną dla przedstawicieli wyższych warstw
społecznych, a w związku z tym – tradycyjnie wykształcony w tych sferach gust
i potrzeba posiadania (zamawiania) rzeczy pięknych – nie są już cechami tak naturalnymi, jeśli chodzi o charakterystykę osobowościową hierarchów kościelnych.
Również sztuka, ta przez wielkie S, zdaje się omijać rezydencje biskupie. Dominują nowe kierunki i tendencje dalekie od zainteresowania tradycyjną sztuką, m.in.
portretem. Dziedzina ta w dawnej, czyli tradycyjnej formie egzystuje raczej na peryferiach głównego nurtu rozwojowego sztuki. O ile można jeszcze wskazać wybitne XX-wieczne realizacje w kategorii dzieł sakralnych, tj. służących oprawie liturgii bądź inspirowanych kwestiami religijnymi, o tyle ciekawych pod względem
artystycznym portretów osób duchownych z tego okresu brakuje. Wyjątek stanowi
ikonografia A.S. Sapiehy, która nie dość, że jest stosunkowo bogata pod względem
liczebnym, to dodatkowo cechuje ją różnorodność w dziedzinie formy artystycznej
i – jak wspomniałem – na ogół dobrym poziomem, na co wpływ miały niewątpliwie tradycje rodzinne. To właśnie linia kodeńska rodu, z której się wywodził, poszczycić się może stworzeniem jednej z najwspanialszych w dawnej Rzeczypospolitej magnackiej galerii portretowych, będącej w istocie wywodem genealogicznym
rodu3.
Adam Stefan Sapieha osobistą wrażliwość artystyczną ujawniał jednak nie tyle
poprzez zamawianie własnych portretów, co przede wszystkim w przedsięwzięciach mających na celu renowację zabytków. To przecież pod jego nadzorem przeprowadzona została restauracja katedry wawelskiej. A wybór na kierownika tych
prac wybitnego architekta Adolfa Szyszki-Bohusza bynajmniej nie był dziełem
przypadku4. Istotny jest również fakt, że wyobrażające go dzieła, choć w większości nie powstawały one z inicjatywy Sapiehy, nie schodziły poniżej określonej klasy artystycznej, w wyniku starań zamawiających i wykonawców, mających wzgląd
na jego arystokratyczne pochodzenie i spodziewany wyrobiony gust artystyczny5.
Dotyczy to również jego portretów tworzonych na zamówienie wiernych. Co
zresztą nie może dziwić, wszakże krakowskie środowisko inteligencji katolickiej,
zwłaszcza doby powojennej, wyróżniało się na tle innych, nawet większych, miast.
A Adam Stefan Sapieha w tym momencie historii wyrósł na niekwestionowanego
przywódcę Polski katolickiej. Takim pozostał w pamięci również po śmierci, co
skutkowało kolejnymi inicjatywami jego upamiętnienia.
Do niewątpliwych zasług samego kardynała poczytać należy, że nie oponował
(analogicznie, jak w przytoczonej historyjce dotyczącej malarstwa Jaremianki) wobec niebyt tradycyjnej formy niektórych upamiętniających go dzieł. Jak zaznaczyli3

Vide: M. Kałamajska-Saeed, Genealogia przez obrazy. Barokowa ikonografia rodu Sapiehów na
tle staropolskich galerii portretowych, Warszawa 2006.
4
Vide: Dom Sapieżyński, oprac. E. Sapieha, [t. I],Warszawa 1995, s. 592.
5
Na przykład trudno sądzić, aby zamawiający mający uhonorować kardynała portret u Fryderyka
Pautscha mogli się nie liczyć z jego gustem i poczuciem estetyki.
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śmy na wstępie, pośród artystycznych wizerunków Adama Stefana Sapiehy, obok
portretów o charakterze dość konwencjonalnym, spotkać też możemy i takie, które
pod względem formalnym prezentują się dość nowatorsko. Tak czy inaczej, dobrze
świadczy o guście artystycznym arcybiskupa Sapiehy fakt, że pośród jego portrecistów, oprócz malarzy popularnych wśród arystokratycznej i ziemiańskiej klienteli,
lecz nie zawsze sprawdzających się w roli autorów portretów, np. Wojciech Kossak6, odnajdujemy też nazwiska twórców stosujących bardziej nowoczesne rozwiązania formalne.
Zacznijmy jednak od najwcześniejszych dzieł przedstawiających Adama Stefana Sapiehę. Pierwszym malowanym wizerunkiem portretowym przyszłego kardynała wydaje się być, urokliwa akwarela Juliusza Kossaka z 1876 roku przedstawiająca rodzinę Sapiehów podczas konnej przejażdżki na tle krasiczyńskiego zamku7. Ukazana tam po prawej stronie, na pierwszym planie postać chłopca na koniu,
to – wedle wszelkiego prawdopodobieństwa – dziewięcioletni Adam Stefan. Zdaje
się to potwierdzać wcześniejsza, bo wykonana w 1870 r., przedstawiająca go również na koniu, fotografia8.
Z późniejszych malarskich portretów Adama Stefana Sapiehę, niewykluczone,
że już samodzielnie przez niego samego zamawianych, najstarszy znany pochodzi
ponoć z roku 19219. Jest to wykonany w technice pasteli wizerunek10 autorstwa
Michaliny Janoszanki (1889-1952), przyjaciółki i modelki Jacka Malczewskiego.
Artystka ta dała się poznać przede wszystkim jako twórczyni niezbyt wysublimowanych artystycznie wizerunków świętych11, toteż wykonany w podobnej manierze
rysunek portretowy biskupa miłośników sztuki raczej nie uwiedzie.
W roku 1923 powstał natomiast, o większych walorach artystycznych, portret
autorstwa Stanisława Gilewskiego (1895-1984), ucznia Jacka Malczewskiego12.
Jest to najprawdopodobniej pierwszy, można powiedzieć, „majestatyczny”, wizerunek Adama Stefana Sapiehy, siedzącego na tronie, odzianego w szaty biskupie,
z charakterystycznie spoczywającymi na oparciu krzesła dłońmi13. Zarówno ten
6
Vide: Wojciech Kossak, Wystawa jubileuszowa dla uczczenia 60-lecia pracy malarskiej, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych Krakowie, Kraków 1936, s. 20, poz. 45 (szkic do portretu ks. Metropolity Sapiehy).
7
Znana jest jedynie reprodukcja fotograficzna w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie,
zob.: K. Olszański, Juliusz Kossak, Wrocław 1988, il. 377.
8
Vide: B. Przybyszewski, Adam Stefan Kardynał Sapieha. Pasterz Dobry – Książę niezłomny,
Łańcut 2002, il. 19. Również porównanie twarzy młodziutkiego Adama Stefana na najbardziej znanym, rodzinnym, fotograficznym portrecie zbiorowym Sapiehów z Krasiczyna zdaje się potwierdzać
przypuszczenie, że to on został uwieczniony na omawianej akwareli Juliusza Kossaka.
9
Inny czas powstania, tj. koniec lat trzydziestych XX w. podaje Inga Platowska-Sapetowa, vide:
B. Przybyszewski, op. cit., opis il. 2.
10
W zbiorach Pałacu Biskupiego w Krakowie, repr., w: A. Chmiel, Oswobodzenie Krakowa 31
października 1918, Kraków 1929, po s. 48.
11
Słownik Artystów Polskich, t. III, Wrocław 1979, s. 221, (M. Zakrzewska).
12
Uczęszczał do jego pracowni podczas studiów w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (19121920). Innym jego nauczycielem był Stanisław Dębicki.
13
Ol./pł 144 x 115 cm, Muzeum Narodowe w Krakowie, inw. II-b-1758 (72 088), vide: E. Sapie-
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szczegół, jak i ogólne upozowanie znamionować będą późniejszą, „oficjalną” ikonografię Adama Stefana Sapiehy. Jednakże ponad niewątpliwe walory warsztatowe
dzieła (w sensie dobrze opanowanego rzemiosła marskiego) wybija się w tym
przypadku przytłaczający hieratyzm przedstawienia i epatująca zjadliwą barwą
szaty biskupiej jego kolorystyka. Symboliczne, naturalne dla szkoły malarskiej
Malczewskiego, naddatki w tle – np. w postaci trudnego do logicznego wyjaśnienia
wyobrażenia krakowskiego lajkonika, który oglądany w półmroku wydawał się
przypominać kościotrupa – mogły być wystarczającym powodem niezakupienia
tego w istocie oficjalnego portretu biskupa, ani przez samego wyobrażonego, ani
przez żadną instytucję kościelną. I może dlatego po czterech latach od powstania
obraz został przez autora przekazany w darze Muzeum Narodowemu w Krakowie14.
Najprawdopodobniej również z lat dwudziestych XX w. (1928?) pochodzi –
ciekawostka w ikonografii Adama Stefana Sapiehy – karykatura autorstwa wybitnego i popularnego rysownika Kazimierza Sichulskiego – słynnego karykaturzysty Józefa Piłsudskiego15.
Dopiero jednak w lipcu 1936 roku, w czasie pobytu arcybiskupa w rodzimej
rezydencji w Bilczu Złotem na Podolu16, powstaje jego prawdziwie wybitny, monumentalny olejny portret17. Autorem tego dzieła był, ceniony w sferach arystokratycznych nie tylko Polski, ale także Europy i Ameryki, malarz Bolesław Jan
Czedekowski. Namalowany przez niego obraz odznacza się subtelnym, choć żywym kolorem, niezwykle eleganckim upozowaniem portretowanego. Znakomicie
też oddaje podobieństwo szczupłej, nerwowej twarzy o bystro patrzących oczach,
ha, M. Kałamajska-Saeed, Dom Sapieżyński, cz. II: Ikonografia, Warszawa 2008 (dalej: Dom Sapieżyński – Ikonografia), s. 301.
14
Nowoczesne malarstwo polskie. Katalog zbiorów [Muzeum Narodowego w Krakowie], pod red.
Z. Gołubiew, część 2, S. Kozakowska, B. Małkiewicz, Malarstwo polskie od około 1890 do 1945 roku,
Kraków 1997, s. 147, poz. 381.
15
Rysunek ołówkiem, 30,1 x 20,1 cm, Muzeum Narodowe w Warszawie, inw. Rys. Pol., inw.
1906, vide: S. Opalińska, Karykatury Kazimierza Sichulskiego, [katalog], Kraków 1980, s. 47, poz.
166; E. Sapieha, Spis portretów, rycin, rzeźb rodziny Sapiehów, w: Dom Sapieżyński..., s. 726, poz. 13;
Dom Sapieżyński – Ikonografia, s. 302.
16
M. Borowiejska-Birkenmajerowa, Bolesław Jan Czedekowski, Kraków 1995, s. 28, 29. Pałac
w Bilczu Złotym nabył w 1854 r. na licytacji ks. Adam Sapieha (1828-1903, żonaty z ks. Jadwigą
Sanguszkówną. Po nim rezydencję odziedziczył jego syn Leon Paweł (1856-1893), przedwcześnie
zmarły brat Adama Stefana, ożeniony z Teresą z Sanguszków, który dał się poznać z prowadzonej tam
działalności społecznej wśród ludności unickiej. Przed 1939 r. właścicielem majątku był już Paweł
Florian żonaty z Marią von Oppersdorff, vide: R. Aftanazy, Dzieje rezydencji na dawnych kresach
Rzeczpospolitej, t. IX: Województwo podolskie, Wrocław 1996, s. 30; Dom Sapieżyński..., s. 695;
B. Przybyszewski, op. cit., s. 47-48.
17
Obraz ten uważany za zniszczony wraz z rezydencją przez Armię Czerwoną w 1939 r. (vide:
M. Borowiejska-Birkenmajerowa, op. cit., s. 29) został zidentyfikowany w 1993 r. przez piszącego te
słowa w zbiorach Muzeum Historycznego we Lwowie. Nie obejmuje go drukowany katalog zbiorów
malarstwa tego muzeum, zob.: Katałoh zbirky żywopysu L'wiws'koho istorycznoho muzeju, Lwiw
1987.
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szlachetność rysów, inteligencję i przenikliwość charakteryzujące księcia18. Dzieło
jakże różne, mimo podobnie oficjalnej pozy, od wspomnianego wcześniej portretu
pędzla Gilewskiego. Co najlepiej widać po sposobie ukazania dłoni – Czedekowski w centrum dolnej partii dzieła czyni z nich kompozycję samą w sobie, poprzez
swobodne, aczkolwiek nerwowe ułożenie charakteryzuje portretowanego dobitniej, a więc i głębiej niż Gilewski, uciekający się do konwencjonalnego gestu,
podkreślającego sprawowaną, jakby w zaborczy sposób (zaciśnięte dłonie), godność biskupią.
Nic zresztą dziwnego, Czedekowski nie dość, że swój obraz malował z natury
(właściwie jedyny to pewny przypadek pozowania metropolity Sapiehy do portretu), to jeszcze z przeznaczeniem do rodzinnych zbiorów Sapiehów. Nie musiał się
w związku z tym aż tak kurczowo trzymać sztywnych reguł oficjalnych przedstawień, choć w ogólnej koncepcji daleko od nich nie odbiegał. Przez kilka lat, jakie
upłynęły do wybuchu II wojny światowej i zagarnięcia ziem, na których leżało Bilcze Złote przez ZSRR, obraz Czedekowskiego zdobił wnętrze jednej z sal, tego
należącego do rodziny Sapiehów pałacu, notabene najprawdopodobniej tej samej,
która posłużyła za tło obrazu19. Obecnie, ten jak go określiła monografistka Czedekowskiego, jeden z najbardziej trafnych portretów przyszłego kardynała20 przechowywany jest w magazynach Muzeum Historycznego we Lwowie.
Rok później, w siedzibie arcybiskupiej, oficjalny portret Sapiehy21 maluje niejaki Ludwik Kwiatkowski (1880-1953)22. Powstaje wówczas dzieło może nie najwybitniejsze, ale świadczące o dobrze opanowanej technice, mimo prostoty, wyróżniające się wyczuciem barwy.
Po wojnie, w 1946 r.23 portret Sapiehy już w kardynalskiej purpurze tworzy sędziwy, ale ciągle pozostający w znakomitej formie, malarz Fryderyk Pautsch24.
Ów okazały, reprezentacyjny, olejny wizerunek kardynała na tle figur z ołtarza
mariackiego wyróżnia się niezwykłą ekspresją nerwowo acz po mistrzowsku kładzionej barwy25. W okresie, kiedy malował portret świeżo upieczonego kardynała,
F. Pautsch odszedł już nieco od modernistycznej maniery charakteryzującej jego
wcześniejsze kompozycje portretowe, eksperymentując przede wszystkim poprzez
deformację konturu, spłaszczanie przestrzeni, zaakcentowanie faktury i ostrości
kolorystyki. Te zbliżające styl jego twórczości do niemieckiego ekspresjonizmu
cechy w jeszcze większym stopniu niż w odniesieniu olejnego portretu Sapiehy
18

M. Borowiejska-Birkenmajerowa, op. cit., s. 29.
Vide: R. Aftanazy, op. cit., s. 30.
20
M. Borowiejska-Birkenmajerowa, op. cit., s. 29.
21
W zbiorach Pałacu Biskupiego w Krakowie.
22
Vide: Słownik Artystów Polskich, t. IV, s. 405 (M. Zakrzewska).
23
Sygn. „Pautsch/1946”.
24
Vide: Słownik Artystów Polskich, t. VI, s. 447-452 (H. Kubaszewska).
25
Klasztor OO. Franciszkanów w Krakowie, vide: Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. IV, Miasto
Kraków, cz. II, Kościoły i klasztory Śródmieścia, pod red. A. Bochnaka i J. Samka, Warszawa 1971,
s. 124; Księga Sapieżyńska, praca zbiorowa pod red. ks. J. Wolnego, przy współpracy R. Zwadzkiego,
t. I, Kraków 1982, frontyspis.
19
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odnajdziemy też w jego utworach graficznych, m.in. barwnej litografii – innej wersji portretu krakowskiego kardynała (ujęcie w popiersiu)26. Pierwsze z wymienionych wyżej dzieł Pautscha, czyli portret olejny, stworzone zostało z myślą uzupełnienia (aktualizacji) pocztu biskupów krakowskich zdobiących krużganek Klasztoru Franciszkanów. Ma ten obraz dość ciekawą historię. Powstał bowiem z inicjatywy specjalnego Komitetu Obywatelskiego, zawiązanego z okazji przyznania mu
godności kardynalskiej (członkiem owego komitetu był m.in. Prezydenta Krakowa). Wydaje się niemal pewne, że Sapieha do tego wybitnego dzieła nie pozował,
a artysta posłużył się wykonaną w 1946 r. przez Stanisława Klonowca fotografią27,
na której model przybrał z kolei pozę z opisywanego już portretu olejnego Stanisława Gilewskiego. Ów wybitnych walorów artystycznych portret ofiarowany został Sapiesze w związku z powitaniem, jakie mu urządzono po powrocie z Rzymu
17 marca roku 194628. Nie wiadomo czy jego stosunkowa nowoczesna forma przypadła do gustu Franciszkanom (u których miała uzupełnić poczet biskupów krakowskich). Faktem bowiem jest, że trafił tu również namalowany trzy lata później29
przez Czesława Cwinarowicza całopostaciowy (en pied) olejny portret kardynała,
skomponowany w barokowej manierze z kolumną, podwieszoną kotarą, tworzącymi oprawę widoku Wawelu na dalszym planie30. Mimo barokowej konwencji, po
trosze przypominający też popularne w tym czasie pastisze książkowych miniatur
autorstwa Artura Szyka, który w ten oryginalny sposób przedstawił wiele polskich
osobistości historycznych. Nie musimy chyba dodawać, że w naśladującej dawne
malarstwo postaci, wizerunek Sapiehy w sposób bardziej harmonijny wkomponowywał się w istniejącą od dawna klasztornych krużgankach galerię portretów biskupich.
Pod względem ikonograficznym to jednak obraz Pautscha wywarł dość duży
wpływ na sposób portretowania krakowskiego kardynała. Nieprzypadkowe powinowactwa zdradza z nim portret autorstwa Karola Rutkowskiego, charakteryzujący
się bardziej wygładzoną formą i, niestety, o dużo niższymi walorami artystycznymi31, a także pochodzący niemal z tego samego czasu (ok. 1947) portret32 autorstwa
malarza-amatora ks. Józefa Kaczmarczyka (1871-1951), który w latach 1911-1926
26

Litografia barwna 35 x 25 (arkusz 49 x 35) cm, m.in. w zob. Muzeum Narodowego w Przemyślu i Zakład Narodowy im Ossolińskich we Wrocławiu, vide: B. Przybyszewski, op. cit., s. 321; E. Sapieha, Spis portretów..., 726, poz. 10; Dom Sapieżyński – Ikonografia..., s. 302, poz. 774.
27
Dom Sapieżynski – Ikonografia..., s. 769.
28
B. Przybyszewski, op. cit., s. 271-272.
29
Sygn.: mal. Czesław Cwinarowicz / Kraków 1949.
30
Vide: Katalog zabytków sztuki w Polsce, s. 129; Dom Sapieżyński – Ikonografia..., s. 304. E. Sapieha, Spis portretów..., s. 727, poz. 18, jako datę powstania obrazu podaje rok 1948.
31
Reprodukcja portretu A.S. Sapiehy autorstwa Rutkowskiego zdobi okładkę III tomu Zarysu
dziejów Diecezji Krakowskiej, pióra ks. Bolesława Przybyszewskiego, vide: B. Przybyszewski, op.
cit., il. 76.
32
Ol./pł. 30 x 24 cm, w zb. prywatnych, vide: Dom Sapieżyński – Ikonografia..., s. 301. J. Wolny
w PSB, wymienia być może inny obraz ks. Kaczmarka, ponoć namalowany w 1927 i przechowywany
w zbiorach Pałacu Biskupiego w Krakowie.
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był członkiem komisji artystycznej Kurii Metropolitalnej w Krakowie33. Wspomnieć jeszcze należy miniaturę34 i rysunek Kazimiery Dąbrowskiej35 oraz akwafortę36 Józefa Pieniążka z 1951 trawestującą znaną fotografię kardynała37. Ta ostatnia, obok wspomnianej już litografii Pautscha, jest rzadkim przykładem jego ikonografii w grafice.
Jednakże ikonografia Adama Stefana Sapiehy bynajmniej nie ogranicza się do
portretów olejnych, rysunkowych czy graficznych. Istotną jej częścią, zwłaszcza,
gdy weźmiemy pod uwagę nie ilość, ale poziom artystyczny są rzeźby. Około roku
1914 sportretował ówczesnego biskupa krakowskiego jeden z najwybitniejszych
przedstawicieli polskiego modernizmu, rzeźbiarz i malarz Wacław Szymanowski
(1859-1930). Dziś znane są dwie, różniące się wielkością ujęcia (głowa i popiersie), wersje rzeźbionego przez W. Szymanowskiego wizerunku biskupa Sapiehy.
Do dnia dzisiejszego w Muzeum Narodowym w Warszawie zachowała się jedynie
ta mniejsza wersja. Przechowywany jest tam model gipsowy38 (przekazany przez
Ministerstwo Kultury i Sztuki, a pochodzący z Rzymu) oraz wykonany w na jego
podstawie odlew brązowy39. Natomiast wszystko wskazuje, że odlew brązowy popiersia (większa wersja), oddany na przechowanie firmie „Polglob”, uległ zniszczeniu w czasie likwidacji krakowskiej pracowni artysty. Podobny los spotkał
marmurową odmianę tej wersji dzieła, pozostawioną w Rzymie wraz z zespołem
innych rzeźb w firmie „Stein”40.
Inne rzeźbiarskie wizerunki Adama Stefana Sapiehy powstały już po jego
śmierci. Około 15 lat po tym fakcie udało się wreszcie odlać brązowe popiersie
kardynała, wykonane według modelu Jadwigi Horodyskiej. Znalazło ono honorowe miejsce w katedrze wawelskiej, tuż przed konfesją św. Stanisława41. Można
33

Słownik Artystów Polskich, t. III, s. 310, 311.
Miniatura zbiorach Muzeum Katedralnego na Wawelu, vide: E. Sapieha, Spis portretów...,
s. 726, poz. 9.
35
Rysunek ołówkiem, wykonany w 1947 r. w Rzymie, własność prywatna, reprodukcja zamieszczonej w „Za i Przeciw” 1980, nr 33, s. 16; Dom Sapieżyński – Ikonografia…, s. 302, poz. 772.
36
Akwaforta, 14,5 x 10,5, m.in. w zb. Zakładu Narodowego im Ossolińskich we Wrocławiu, inw.
I.g 28950, vide: E Sapieha, Spis portretów..., s. 726, poz. 11; Dom Sapieżyński – Ikonografia..., s. 302,
poz. 773.
37
Inną jednak niż ta wykorzystana przez Pautscha. Ukazuje szlachetne rysy kardynał z profilu. Ze
względu na swój wyraz wykorzystana została na awersie okładki monumentalnego wydawnictrwa,
jakim jest, cytowana już tu Księga Sapieżyńska. Eustachy Sapieha w swoim spisie portretów Adama
Stefana Sapiehy wymienia jeszcze anonimowy obraz olejny przechowywany w kościele Św. Stanisława w Rzymie (E. Sapieha, Spis portretów..., s. 727, poz. 19.
38
Pochodzi z zespołu prac Szymanowskiego przekazanych do Muzeum w 1953 r., vide: H. Kotkowska-Bareja, Wacław Szymanowski (1858 -1930), w: Katalog wystawy w Muzeum Narodowym
w Warszawie, Warszawa 1981, s. 72, poz. 33.
39
Brąz wys. 45 cm, inw. MN 164 764, vide: Wacław Szymanowski..., poz. 33a; K. MikockaRachubowa, Rzeźba polska XIX wieku. Od klasycyzmu do symbolizmu. Katalog zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, Warszawa 1993, s. 135, poz. 613; Dom Sapieżyński – Ikonografia..., s. 303,
poz. 776.
40
Zaginiona w 1922 r. zob.: ibidem, s. 72.
41
B. Przybyszeski, op. cit., il. 77 ab.
34

JANUSZ POLACZEK
146
__________________________________________________________________________________________

powiedzieć, że w Krakowie zapoczątkowało ono swego rodzaju modę na monumentalne upamiętnienia tego wybitnego hierarchy.
W latach 1968-1970 nad granitowym42 posągiem kardynała pracował jeden
z najwybitniejszych rzeźbiarzy polskich, August Zamoyski43. Dzieło w swej niemej ekspresji zmuszające do skupienia, ustawione jako pomnik przed krakowskim
klasztorem OO. Franciszkanów44, oficjalnie odsłonięty w 1977 r. przez kard. Karola Wojtyłę45, nie bez racji, jest dziś uznawane za jedno z najlepszych w twórczości Zamoyskiego. Było zarazem jednym z ostatnich w jego oeuvre. Kiedy go tworzył, wiedział już o swej nieuleczalnej chorobie. Pracował jednak intensywnie,
poniekąd ścigając się ze śmiercią. W liście, datowanym 10 października 1970 r.,
pisał: Zdrowie moje z każdym dniem się pogarsza […]. Perfuzje, transfuzje bez
końca, anemia, osłabienie straszne, trudno mi stać dłużej niż 30 minut. Tylko pracuję, odpoczywam i leczę się; nie tracę NA NIC innego czasu, nie widuję nikogo,
nie chodzę nigdzie, bo trudno chodzę. Tym niemniej przy kolosalnym wysiłku woli,
z ostrogami w brzuchu ukończyłem Sapiehę i Zmartwychwstanie w wielkości naturalnej46.
Za rodzaj pomnika należy też uznać popiersie Sapiehy, wykute mniej więcej
w tym samym czasie w piaskowcu przez Bogusława Langmana. W roku 1967 zostało ono wmurowane w ścianę kościoła Św. Stanisława w Rzymie47.
Ostatnio, postać kardynał Sapiehy zainspirowała też innego uznanego rzeźbiarza – Jana Sieka – profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 2001 r.
stworzył on gliniany model jego popiersia, z którego został wykonany odlew brązowy (w Pracowni Artystycznej Piotra Piszczkiewicza), następnie uroczyście odsłonięty 23 lipca tego roku w krakowskim parku Jordana, w pięćdziesiątą rocznicę
śmierci kardynała48.
Nie są to bynajmniej jedyne przykłady pośmiertnej popularności kardynała Sapiehy jako tematu twórczości plastycznej. Jako postać historyczna, stał się symbolem pewnego etapu dziejów polskiego Kościoła. Z tego też powodu jego oblicze
zostało przydane jednej z postaci polichromii wykonanej przez Kaspra Pochwalskiego w kościele w Piaskach Wielkich. Zaś w kościele księży Michalitów w Miejscu Piastowym ufundowano mozaikę z wyobrażeniem biskupa Sapiehy, stanowią42

Z początku Zamoyski wykonał gipsowy jej model, vide: W. Tatarkiewicz, O Auguście Zamoyskim i jego poglądach na sztukę, „Biuletyn Historii Sztuki” R. 1975, s. 287, 290-291 (m.in. reprodukcja gipsowego, naturalnej tj. mierzącej 200 cm wysokości, modelu statuy).
43
Ogólnie nt. Augusta Zamoyskiego vide: Z. Kssakowska-Szanajca, August Zamoyski, Warszawa
1974. Autorka pomnik kardynała Sapiehy klasyfikuje, jako przykład nowego ekspresjonizmu w twórczości Zamoyskiego.
44
Dom Sapieżyński – Ikonografia, s. 305, poz. 783. J. Wolny jako datę ustawienia posągu przed
kościołem Franciszkanów podaje rok 1968.
45
Księga Sapieżyńska..., s. 511.
46
Cyt. za: W. Tatarkiewicz, op. cit., s. 290.
47
T. Chrzanowski, M. Kornecki, Polskie pomniki w świątyniach Rzymu, Warszawa 1994, s. 226,
poz. 113; Dom Sapieżyński – Ikonografia..., s. 305, poz. 784.
48
B. Przybyszewski, op. cit., s. 320; Dom Sapieżyński – Ikonografia..., s. 305, poz. 785.
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cą swego rodzaju votum wdzięczności za uratowanie w czasie okupacji pobliskiego
zakładu w Pawlikowicach49.
Na zakończenie wypada jeszcze wspomnieć o mniejszych formach – też
określmy to – artystycznych, które przecież nierzadko stanowią ważny element
ikonografii postaci historycznych. Takim w odniesieniu do biskupa Sapiehy był np.
medal „Polonia devastata” wybity w roku 1915 według projektu Jana Wysockiego
na cześć inicjatorów akcji pomocy charytatywnej dla ofiar wojny. Na jego awersie
oprócz wizerunku księcia biskupa krakowskiego znalazły się jeszcze portretowe
popiersia Henryka Sienkiewicza i Ignacego Paderewskiego50, osób wspomagających go w tym szczytnym przedsięwzięciu. Z tej samej okazji w 1916 r. została
wydana seria kart pocztowych zatytułowana Dostojny opiekun, a zawierająca reprodukcje obrazów Zygmunta Wierciaka, ukazujących księcia biskupa jako wspomożyciela poszkodowanych przez działania wojenne. Znana jest również brązowa
plakieta z profilem arcybiskupa Sapiehy wykonana przez Stanisława Romana Lewandowskiego51.
Osobną i zarazem najbogatszą pod względem ilościowym kategorię w ikonografii Adama Stefana Sapiehy stanowią fotografie. Niejednokrotnie autorstwa wybitnych fotografików, co gwarantowało ich wysokie walory artystyczne, nie
wspominając już o wartości dokumentarnej. Zresztą sam model wydawał się wymarzonym dla artystów fotografików obiektem, zważywszy na nietuzinkowe, szlachetne, a zarazem jakże wyraziste rysy jego twarzy oraz powszechną ich rozpoznawalność (z małą czarną figurką kontrastowała wspaniała orla twarz52). Zarówno w okresie II Rzeczpospolitej, jak i w czasach powojennych postrzegano przecież
Adama Stefana Sapiehę jako jedną z czołowych polskich osobistości. Fotografie
jako pewna grupa źródeł ikonograficznych są jednak materiałem nazbyt obszernym
ilościowo, by w krótkiej nocie pokusić się chociażby o pobieżne omówienie.
Wskazano jedynie te, które posłużyły za wzór do wyobrażeń plastycznych.
Nie można też zapomnieć, że postać krakowskiego kardynała Adama Stefana
Sapiehy została wyraźnie zarysowana w znanym filmie Krzysztofa Zanussiego
„Z dalekiego kraju”.
49

Informacje J. Wolnego, vide: Polski słownik biograficzny, t. XXXIV/4, s. 554.
Brąz, średnica 5,5 cm, m.in. w zb. Lwowskiej Galerii Sztuki, inw. C-II-636, repr., w: Księga
Sapieżyńska, t. I, il. 25, 26; Dom Sapieżyński – Ikonografia..., s. 303, poz. 77.8
51
Średnica 15 cm, w zb. Muzeum Narodowe w Krakowie, inw. II-rz-143, vide: Dom Sapieżyński
– Ikonografia..., s. 303, poz. 779.
52
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Kardynał Adam Stefan książę Sapieha. Źródło: zb. prywatne.

ROCZNIK PRZEMYSKI, t. XLV: 2009
z. 4, HISTORIA
JANUSZ MAJKA (Przemyśl)

RUCH NARODOWY W PRZEMYŚLU
W LATACH II RZECZYPOSPOLITEJ
Ruch narodowy zajmował ważne miejsce w życiu politycznym Przemyśla
w latach 1918-1939. Dzięki aktywności lokalnych działaczy nurt ten odgrywał
znaczącą rolę w kształtowaniu postaw obywatelskich mieszkańców miasta w odrodzonej Polsce. Idee narodowe propagowane były głównie za pomocą naczelnego organu miejscowej endecji – „Ziemi Przemyskiej”. Czasopismo o wyraźnej
orientacji politycznej oddziaływało na całokształt ówczesnego życia społecznopolitycznego miasta. Na jego terenie zaistniało wiele problemów charakterystycznych dla II RP, takich jak podział sceny partyjnej czy niemożność unormowania
stosunków z mniejszościami narodowymi, co musiało rodzić szereg konfliktów
natury ekonomicznej oraz politycznej. Obóz narodowy zajmował w tej sferze stanowisko bliskie wielu grupom społecznym i w związku z tym mocno zaznaczył
swoją pozycję na gruncie miejskim oraz krajowym.
Początki ruchu narodowego w Przemyślu wiążą się z działalnością tajnego
koła młodzieży na początku lat 90. XIX w. Narodowcy prowadzili w schyłkowym
okresie I wojny światowej wzmożoną działalność polityczną, która nasiliła się po
odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W pierwszym numerze wznowionej po
raz kolejny „Ziemi Przemyskiej” redakcja pisma nakreśliła ramy ideowe, które
wytyczać miały kierunek działalności politycznej. Program przedstawiony przez
autorów gazety stał na straży wartości narodowych i wyrażał się w patetycznych
słowach: pragniemy być dzwonem, zwołującym wszystkich Polaków bez różnicy
stanów i zawodów do warsztatu narodowej pracy i do budowania powstającej
Polski, chcemy być busolą i drogowskazem na drodze doskonalenia naszych umysłów i serc, zorganizowania na sposób nowoczesny naszego życia i podniesienia
naszego bogactwa narodowego, pragniemy być zwierciadłem, w którym życie całej środkowej Galicji znalazłoby wierne i możliwie wszechstronne odbicie1.
20 X 1918 r. w sali „Sokoła” zorganizowano spotkanie pod przewodnictwem
dr. L. Tarnawskiego, podczas którego prezes Organizacji Polskiej Feliks Przyjemski ogłosił 12 rezolucji dotyczących organizacji polskiego życia narodowego; dotyczyły one kwestii uformowania tymczasowego rządu oraz spraw ustrojowych,
terytorialnych i społecznych państwa polskiego2.
1
2

„Ziemia Przemyska” z 4 X 1918, nr 1, s. 1.
Tamże, z 25 X 1918, nr 4, s. 1.
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Listopad 1918 roku w Przemyślu stał pod znakiem nasilającego się konfliktu
polsko-ukraińskiego. Lokalni politycy narodowi firmowali swoim nazwiskiem
przedsięwzięcia, które miały na celu przerwanie impasu w stosunkach z Rusinami
oraz powołanie tymczasowego organu administrującego miastem. 4 XI utworzono
Polską Radę Narodową (PRN) zrzeszającą członków stronnictw politycznych
działających w Przemyślu. Konsolidacja różnych środowisk partyjnych w obliczu
zajęcia przez Ukraińców prawobrzeżnej części miasta była cenną inicjatywą. PRN
początkowo zarządzała terenami Zasania, gdzie za zadanie miała utrzymanie porządku oraz aprowizację zamieszkującej tam ludności3. Głównym organem PRN
był Wydział Wykonawczy, w skład którego wchodzili F. Przyjemski, Apolinary
Garlicki, Herman Lieberman, Józef Styfi i Michał Szczepański4. 26 XI 1918 r. odbyło się pierwsze posiedzenie wyłonionej przez PRN –Tymczasowej Rady Miejskiej, w trakcie którego na burmistrza miasta obrano zasłużonego działacza endeckiego Józefa Kostrzewskiego5.
Poważnym sprawdzianem dla miejscowego ruchu narodowego były zaplanowane na 26 I 1919 r. wybory do Sejmu Ustawodawczego. Ugrupowania prawicowe
z inspiracji przywódców Narodowej Demokracji powołały blok wyborczy o nazwie
Narodowy Komitet Wyborczy Stronnictw Demokratycznych (NKWSD)6. Endecy
na łamach „Ziemi Przemyskiej” prowadzili ożywioną akcję agitacyjną w celu zdyskredytowania przeciwników politycznych. Na liście narodowej (nr 11) znaleźli się
tacy kandydaci, jak: dr L. Tarnawski, ks. dr Wojciech Tomaka (katecheta seminarium żeńskiego z Przemyśla), Marcin Piejko (rolnik z Drohobyczki), Jan Korzeń
(rolnik z Borownicy) i Marcin Radochoński (rolnik z Bolestraszyc). Redaktorzy
miejscowego czasopisma narodowego zdecydowanie poparli starania tych działaczy
o uzyskanie mandatu poselskiego. Ich główne działania skoncentrowały się na promocji kandydatury lidera listy dr. Tarnawskiego, który wzgardził austriackim orderem w przeciwieństwie do udających dziś Polaków jego politycznych rywali. Nie
zapominano przy tym o chlubnej przeszłości tego polityka, związanej m.in. z udziałem w powstaniu styczniowym7. Atmosfera w jakiej toczyła się ta kampania była
gorąca, czemu dowodzą liczne ataki personalne prowadzone przez lokalne gazety,
a także decyzja PRN o zamknięciu żydowskiego „Nowego Dziennika”8.
3

Z. Konieczny, Walki polsko-ukraińskie w Przemyślu i okolicy listopad grudzień 1918, Przemyśl 1993, s. 37.
4
„Ziemia Przemyska” z 10 XI 1918, nr 7, s. 1.
5
Tamże, z 30 XI 1918, nr 22, s. 1. Zob. M. Dalecki, Ustrój samorządowych władz miejskich
Przemyśla w latach 1918-1939, „Rocznik Przemyski” 1997, t. 33, z. 3, s. 77-78.
6
A. Wątor, Działalność Związku Ludowo-Narodowego w latach 1919-1922, Szczecin 1992,
s. 14.
7
„Ziemia Przemyska” z 22 I 1919, nr 18, s. 1. Redakcja gazety dla podkreślenia zasług Leonarda Tarnawskiego napisała, iż „podobno w starożytnym Rzymie był zwyczaj, że ludzie ubiegający się o konsulat pokazywali wyborcom ślady ran, poniesionych w boju. Mógłby i dr Tarnawski pokazać bruzdę od kuli moskiewskiej na szyi. Bo jako siedemnastoletni chłopak był żołnierzem wolności”.
8
„Ziemia Przemyska” z 11 I 1919, nr 9, s. 1.
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Wybory zakończyły się porażką miejscowych narodowców, gdyż na terenie
miasta uzyskali oni 4531 głosów wobec 8389 oddanych na socjalistów9. Wynik
ten pozwolił jednakże osiągnąć mandat dr. Tarnawskiemu. Wybory pokazały, że
NKWSD posiadał realną siłę polityczną w byłym Królestwie, gdzie uzyskał
45,48% głosów. Wyniki głosowania w Galicji Zachodniej nie były zaś satysfakcjonujące dla narodowców, gdyż zdobyli tam tylko 10,54% głosów, a ich elektorat
wywodził się głównie z terenów miejskich10.
5 II 1919 r. uformował się Związek Sejmowy Ludowo-Narodowy, na czele
którego stanął Wojciech Korfanty11. Stanowił on bazę dla rozwoju stronnictwa
politycznego o nazwie Związek Ludowo-Narodowy (ZLN). Reprezentujący ziemię przemyską w parlamencie dr Leonard Tarnawski odbywał szereg sejmików
sprawozdawczych, na których informował obywateli o swoich dokonaniach. Poseł
ZLN był członkiem trzech komisji sejmowych: administracyjnej, konstytucyjnej
i prawniczej. Na spotkaniu w sali ratuszowej w Przemyślu 24 III 1919 r. Tarnawski zapewniał wyborców o aktywnym działaniu na rzecz miasta. Miał on zażądać
od ministra skarbu przydziału asygnat Polskiej Pożyczki Państwowej oraz domagać się od ministra robót publicznych wypłaty zaległych należności dla miejscowych przedsiębiorców, biorących udział w odbudowie gospodarstw włościańskich12. 6 VIII 1919 r. zorganizowano sejmik relacyjny w Birczy z udziałem
L. Tarnawskiego oraz posła PSL-Piast Walentego Toczka. W opinii „Ziemi Przemyskiej” spotkanie to dobitnie ukazało lokalnej społeczności, że polityczne wizje
endeków mają przed sobą większą przyszłość niż te głoszone przez ludowców13.
Na sejmiku w Dubiecku (8 IX 1919) uchwalono rezolucje potępiające gwałty niemieckie na Górnym Śląsku i zaborcze zakusy Czechów na ziemie Śląska Cieszyńskiego, Spisza i Orawy14. Do interesujących spotkań Tarnawskiego z wyborcami
doszło w Dynowie i Dubiecku 31 X 1920 r. Posłowi towarzyszył na nich redaktor
„Ojczyzny” Stanisław Rymar. Znany publicysta narodowy na pierwszym z tych
spotkań wdał się w ostrą dyskusję z „piastowcem”. Toczkiem, na drugim zaś wyjaśnił zgromadzonym błędne założenia polityki Naczelnika Państwa J. Piłsudskiego, którego oskarżał o upolitycznienie wojska15. Ostra batalia z działaczami socjalistycznymi i ludowcami miała miejsce na wiecach relacyjnych Tarnawskiego –
w Żurawicy i Wyszatycach, gdzie w roli gościa pojawił się poseł ZLN z ziemi
płockiej Szczepan Sawicki16. Sejmiki relacyjne, mimo iż były normą w ówczesnych kontaktach posłów z wyborcami, stanowiły dla działaczy partyjnych ważną
9

Tamże, z 29 I 1919, nr 24, s. 1.
A. Wątor, op. cit., s. 18.
11
E. Maj, Związek Ludowo-Narodowy (1919-1928). Studium z dziejów myśli politycznej, Lublin 2000, s. 27.
12
„Ziemia Przemyska” z 27 III 1919, nr 72, s. 1.
13
Tamże, z 28 VIII 1919, nr 162, s. 1.
14
Tamże, z 14 IX 1919, nr 173, s. 2.
15
Tamże, z 14 XI 1920, nr 44, s. 1.
16
Tamże, z 29 V 1921, nr 22, s. 1.
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formą dotarcia do potencjalnego elektoratu terenowego. Zaangażowanie w tej sferze Leonarda Tarnawskiego wynikało po części z wyrachowania politycznego narodowców, którzy starali się wyciągnąć lekcję z przegranych wyborów na wsi galicyjskiej.
Narodowcy wykazywali po nieudanych wyborach dużą inicjatywę. 24 IV 1919
roku w sali przy ul. Fredry odbyło się zgromadzenie Stronnictwa NarodowoDemokratycznego z udziałem stu osób, w tym posłów Tarnawskiego i Godka oraz
burmistrza Kostrzewskiego, podczas którego poruszono sprawy związane z Wileńszczyzną oraz zagadnienia agrarne i aprowizacyjne. Uczestnicy podkreślali zasługi posłów wschodnio-galicyjskich, którzy zapobiegli wdrożeniu planu koalicji,
zakładającego utworzenie księstwa ukraińskiego ze stolicą w Stanisławowie.
J. Godek skrytykował przy tym brak jednolitości w rządzie J. Moraczewskiego,
gdzie jest dużo dyletantyzmu, który państwu wychodzi na szkodę17.
Ważnym wydarzeniem w życiu miasta w 1919 r. był przyjazd do miasta gen.
Józefa Hallera, którego powitali w imieniu Rady Miejskiej i Organizacji Polskiej –
Felkis Przyjemski, Wiktor Robliczek z Narodowego Związku Robotniczego oraz
aktywistki Koła Politycznego Polek i Ligi Kobiet18. W mieście w 1919 r. po raz
pierwszy w dziejach niepodległego państwa obchodzono rocznicę uchwalenia
konstytucji Trzeciego Maja. W przemyskiej katedrze oraz kościele pod wezwaniem Serca Pana Jezusa odprawiono uroczyste nabożeństwa, zaś Organizacja Polska urządziła akademię na cześć tego symbolicznego dla Polaków wydarzenia historycznego19. Narodowi demokraci uczestnicząc w wiecach podsycali nastroje
patriotyczne u sympatyków ruchu. Akcje te były dogodnym pretekstem do propagowania idei wyrosłych z tradycji wszechpolskich. Ich przewodnim motywem
była obrona granic Polski oraz wzmocnienie polskości na Kresach Wschodnich.
Spośród wielu przedsięwzięć należy wyróżnić zorganizowaną przez burmistrza
Kostrzewskiego uroczystość z okazji objęcia w posiadanie polskiego Pomorza
(8 II 1920), której kulminacyjnym momentem było nadzwyczajne posiedzenie
Rady Miejskiej20. 13 II 1920 r. w sali Magistratu odbył się wiec w sprawie Cieszyńskiego i Górnego Śląska, w którym wzięli udział bp. Pelczar oraz delegat Zarządu Głównego Związku Obrony Kresów Zachodnich dr A. Kłodziński21. Przemyscy narodowcy odgrywali wiodącą rolę w innych mityngach politycznych, które
odbyły się w mieście m.in. na wiecu w obronie Górnego Śląska, obchodzie napoleońskim i połączonej z nim manifestacji w sprawie Górnego Śląska, czy uroczystości wileńskiej22.
„Ziemia Przemyska” w trudnych momentach ofensywy bolszewickiej nawoływała do walki w obronie zagrożonego bytu państwowego. Na jej łamach zachę17

Tamże, z 26 IV 1919, nr 97, s. 1.
Tamże, z 1 V 1919, nr 101, s. 1.
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Tamże, z 6 V 1919, nr 103, s. 1-2.
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Tamże, z 12 II 1920, nr 13, s. 1.
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Tamże, z 19 II 1920, nr 15, s. 1.
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cano obywateli do wstępowania w szeregi Ochotniczej Legii Obywatelskiej, motywując to tym, że My, mieszkańcy miast polskich, musimy dokonać wielkich czynów, musimy, jeśli nie chcemy, by nam kiedyś poeta zarzucił z ironią: Miałeś
chamie złoty róg…. Propagowano ponadto udział młodzieży wiejskiej w pracach
Ligi Młodzieży Polskiej. Lekarzy i nauczycieli w specjalnych odezwach wzywano
do walki z najeźdźcą bolszewickim23. Wszystkich obywateli proszono również
o ofiarność na „Pożyczkę Odrodzenia”. Komitet propagandy Pożyczki Państwowej przy „Zjednoczeniu Kobiet Polskich w Przemyślu” rozpoczął 22 VIII 1920 r.
„Tydzień pożyczki państwowej”, w trakcie którego członkinie organizacji zobowiązały się do zbierania środków pieniężnych na szczytny cel24. Do propagandy
wojennej włączyły się działaczki Koła Politycznego Polek, które w rezolucji wydanej 18 VII 1920 r. wezwały młodzież żeńską do zasilania formacji ochotniczych. Uczestniczki wiecu stwierdziły, iż rząd polski powinien objąć ostrymi represjami osoby prowadzące agitację przeciwko wojsku i skarbowości państwowej
oraz organizujące strajki25.
Od 1920 r. nastąpił rozwój organizacyjny przemyskiego ZLN. Pod przewodnictwem wiceprezesa miejscowego ZLN Władysława Tutka odbył się 2 XI 1920 r.
wiec partyjny z udziałem posła warszawskiego Jana Rudnickiego oraz posłanki
z poznańskiego Zofii Sokolnickiej. Ogłoszono na nim 11 rezolucji, a ostatnia z nich
odnosiła się bezpośrednio do kwestii powołania województwa przemyskiego26.
Na czele ówczesnych przemyskich struktur ZLN stali: burmistrz J. Kostrzewski w roli urzędującego prezesa oraz poseł na Sejm Ustawodawczy L. Tarnawski
jako honorowy prezes. Na ich zaproszenie 19 XII 1920 r. stawił się w „Sokole”
czołowy działacz ZLN Stanisław Skarbek, który odebrał z rąk rajców miejskich
„Gwiazdę Przemyską”, w dowód uznania za pomoc w odzyskaniu grodu w listopadzie 1918 r.27 Na zebraniu członków i sympatyków ruchu narodowego w Przemyślu w dniu 27 II 1921 r. sytuację społeczno-polityczną państwa omówił S. Rymar28. Z kolei 9 VII 1921 r. w sali Magistratu odbyło się zebranie partyjne, na którym Rymar wskazywał na głęboki kryzys państwa pod rządami W. Witosa29. ZLN
w czerwcu 1922 r. przeszedł do głębokiej opozycji wobec – jak to określił Marian
Seyda – wegetującego i skompromitowanego rządu30.
Miejscowi narodowcy brali również udział w ogólnokrajowych zjazdach organizacji o zabarwieniu narodowym. Władysław Tarnawski szeroko relacjonował na
łamach „Ziemi Przemyskiej” obrady III Zjazdu Wszechpolskiego ZLN, który się
odbył w dniach 3-4 VII 1921 r. w Częstochowie. Komentator gazety zwracał
23

Tamże, z 18 VII 1920, nr 23, s. 1-2.
Tamże, z 22 VIII 1920, nr 32, s. 2.
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uwagę na rozwój struktur partyjnych na szczeblu lokalnym, liczących sobie ponad
2 tys. kół miejscowych31. Na zgromadzeniu tym Roman Dmowski otrzymał tytuł
„honorowego prezesa ZLN”, mimo iż nie był członkiem stronnictwa32. Delegacja
przemyskich narodowców w składzie: K. Brzeziński, ks. A. Sierżęga, W. Tutek,
dr L. Tarnawski, ks. dr Kotula wzięła 26 III 1922 r. udział w Zjeździe Głównego
Związku Organizacji Narodowych. Wtedy to do Wydziału Głównego Związku
wszedł W. Tutek33. Nagłośnienie akcji politycznych przez „Ziemią Przemyską”
było ważnym elementem w bezpośrednich przygotowaniach do starcia wyborczego. Odpowiedni wydźwięk propagandowy tych spotkań miał pokazać wyborcom
przemyskim, że ruch narodowy jest jedynym skutecznym lekarstwem na poprawę
położenia państwa.
„Ziemia Przemyska” rozpoczęła kampanię wyborczą do parlamentu artykułem
„Budujmy lepszą przyszłość” z 20 VIII 1922 r. W tekście tym Józef Rączy zaatakował Piłsudskiego i lewicę sejmową za spowodowanie strasznego zamętu i chaosu w kraju. Publicysta narodowy proponował, aby każda z osób ubiegających się
o mandat poselski i senatorski podpisywała specjalne przyrzeczenie34. Gazeta
promowała na swoich stronach blok wyborczy o nazwie Chrześcijańskiego
Związku Jedności Narodowej (ChZJN). W opinii redakcji tylko on stał „na straży
praworządności i potęgi Polski”35. Lokalne pismo, zgodnie z decyzją borykającego
się z problemami finansowymi „Zjednoczenia Polskiego”, zostało oddane do dyspozycji ChZJN na czas wyborów. Wywołało to niezadowolenie części członków
organizacji patronującej gazecie, w tym m.in. A. Garlickiego i J. Smołki36.
Z okazji wyborów ukazał się we wrześniu 1922 r. dodatek nadzwyczajny tygodnika, w którym zaprezentowano program ZLN oraz sylwetkę lidera listy nr 8
w tym okręgu, Stanisława Rymara37. Z ramienia ChZJN w okręgu nr 48 kandydowali poza nim: Adam Pytel – profesor gimnazjum w Sanoku (nr 2), Karol Janicki
– rękodzielnik z Przemyśla (nr 3), Wojciech Bok – rolnik z Grabownicy (nr 4),
Michał Wiśniowski – wójt z Malawy (nr 5), Teofila Tęczarówna – dyrektorka
31

„Ziemia Przemyska” z 10 VII 1921, nr 28, s. 1.
E. Maj, op. cit., s. 38.
33
„Ziemia Przemyska” z 2 IV 1922, nr 14, s. 1.
34
Tamże, z 20 VIII 1922, nr 34, s. 1.
35
Tamże, z 3 IX 1922, nr 36, s. 1.
36
Tamże, z 22 X 1922, nr 43, s. 2-3. Decyzja o wsparciu bloku ChZJN podyktowana była
wzrostem cen druku. W opinii autorów gazety było to posunięcie słuszne, a „liberum veto” Garlickiego – kandydata na posła z ramienia Polskiej Jedności Państwowej – nie miało racji bytu. Nie
zgadzano się również z oskarżeniami Smołki o uprawianie przez redakcję tygodnika „faryzeuszostwa”.
37
Kandydat urodzony 3 II 1886 r. w Haczowie k. Brzozowa był aktywnym działaczem społecznym związanym m.in. z TSL, a także redaktorem wielu czasopism m.in. „Wieńca i Pszczółki”,
„Ojczyzny” oraz „Dziennika Polskiego”. Był on także autorem wielu książek i broszur przeznaczonych dla ludu, w tym „24 lat praktykowania Jana Stapińskiego”, za którą musiał stanąć przed
sądem. Rymar był również współtwórcą towarzystwa „Ziemia Polska”, propagującego akcję kolonizacji polskiej na terenach Kresów Wschodnich. Zob. „Ziemia Przemyska” z IX 1922 r., Dod.
Nadzwyczajny, s. 1-2.
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państwowej szkoły zawodowej w Łucku (nr 6), Bronisław Dendor – pracownik
magazynu PKP w Przemyślu (nr 7) oraz Jan Kanty Gruszecki – dyrektor szkoły
powszechnej z Krakowa (nr 8)38.
Kandydaci ChZJN organizowali szereg wieców wyborczych, na których dyskusje merytoryczne koncentrowały się na krytyce rządu. S. Rymar na spotkaniu
z wyborcami w czytelni Towarzystwa Szkoły Ludowej (TSL) przy ul. Grunwaldzkiej w listopadzie 1922 r. dowodził, że w Sejmie przeforsowano 182 ustawy niezgodne z interesem państwa39. Podczas kampanii ujawniły się sprzeczności między endekami a działaczami Narodowej Partii Robotniczej, którzy powołali listę
Polskiej Jedności Państwowej (PJP). Przedstawiciele tej drugiej organizacji wydali
nawet odezwę do robotników, w której ostro piętnowano listę ChZJN. Politycy
NPR napisali: Wierzymy, że nie sprzedasz siebie i swoich dzieci prawicy konserwatywno-narodowej, która woła do Ciebie, powołując się na Twoje uczucia religijne i narodowe, li tylko po to, aby Cię Robotniku i Robotnico polska wyzyskać
i oszukać dla szczęścia jeszcze większego, ale tylko bogatych, sytych i łakomych na
coraz większy dobrobyt40.
Kampania wyborcza z roku 1922 toczyła się w atmosferze oskarżeń, partie nie
przebierały w środkach, aby zdobyć jak najszersze poparcie społeczne. Jak informowała „Ziemia Przemyska”, w numerze z 29 X 1922 r., bojówkarze nadesłani
przez kandydata PPS do Senatu D. Teluka przeszkadzali ks. Tomace i prof. Tutkowi w prowadzeniu wiecu w Dobromilu41. Na zebraniu sympatyków ChZJN
w Przemyślu z udziałem ks. Kazimierza Lutosławskiego 30 X 1922 r., socjaliści
w prowokacyjny sposób przerwali spotkanie, odśpiewując „Czerwony Sztandar”,
co w konsekwencji doprowadziło do bójki. J. Kostrzewski komentując sprawę zajścia, stwierdził, że gwałt odcisnął się gwałtem i stale tak odtąd będzie. Obecne
wybory są narodzinami polskiego faszyzmu, tym wyższego od włoskich pierwowzorów, że będzie bardziej katolicki42.
W wyborach do Sejmu w dniu 5 XI 1922 r. w okręgu nr 48 ChZJN otrzymał
łącznie 21418 głosów (16,29% ogółem), ustępując jedynie liście PSL (36414 głosów; 27,69%). Na terenie Przemyśla lista narodowa uzyskała drugi wynik – 4328
głosów (26,37% ogółem). Wybory w mieście nieznaczną przewagą wygrali syjoniści, gromadząc 4851 głosów43. Narodowcy nie ukrywali swojego niezadowolenia z tych rezultatów, bo mimo sporej liczby głosów mandat poselski zdobył tylko
Stanisław Rymar. Za ten stan rzeczy obwiniano stosujących rzekomo nieczyste
38

Archiwum Państwowe w Przemyślu (dalej: APP), Afisze, plakaty i druki ulotne z terenu Przemyśla, Odezwa „Do polskiego ludu pracującego”. „Ziemia Przemyska” z 8 X 1922, nr 41, s. 1. Według doniesień gazety trzytysięczny tłum zagłuszył hałaśliwych „lewicowców” odśpiewując „Rotę”
i „Jeszcze Polska…”
39
„Ziemia Przemyska” z 5 XI 1922, nr 45, s. 1.
40
Tamże, z 15 X 1922, nr 42, s. 3.
41
Tamże, z 29 X 1922, nr 44, s. 1.
42
Tamże, z 5 XI 1922, nr 45.
43
Tamże, z 19 XI 1922, nr 47, s. 1.
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zabiegi „piastowców” oraz listy centrowe (Unia Narodowo-Państwowa, Narodowe Zjednoczenie Ludowe „Polskie Centrum”, PJP), które przyczyniły się do rozbicia głosów narodowych44.
Wybory do Senatu z 12 XI 1922 r. w powiecie przemyskim przyniosły blokowi
ChZJN ponad 10 tys. głosów, co stanowiło poparcie społeczne na poziomie 46,23%.
Jednak w innych częściach województwa lwowskiego wynik listy był słabszy
i ostatecznie narodowcy zdobyli trzy mandaty senatorskie45. W skali całego kraju
ChZJN uzyskał w wyborach do Sejmu 29,1% głosów i 36,7% mandatów. Natomiast
w wyborach do Senatu blok ten zdobył 39,1% głosów i 43,3% mandatów46.
Po wyborach endecy nadal aktywnie uczestniczyli w życiu politycznym Przemyśla. Szerszy dostęp do społeczności lokalnej utrudniał jednak fakt zawieszenia
„Ziemi Przemyskiej”. Główna trybuna myśli narodowej na tych terenach wskutek
wzrostu ceny papieru nie była wydawana przez cztery pierwsze miesiące 1923 r.
Miejscowi działacze narodowi mimo widocznych problemów kontynuowali swoją
pracę. 9 IV 1923 r. na Walnym Zgromadzeniu przemyskich struktur ZLN wybrano
Zarząd składający się z 45 członków. Ustalono także skład gremium kierowniczego, które stanowili: prezes dr L. Tarnawski oraz jego zastępcy Godek, Janicki oraz
ks. dr Żukowski. Stanisław Rymar starał się spłacić kredyt zaufania, jaki uzyskał
od wyborców z okręgu przemyskiego. Zapraszał na swoje spotkania z elektoratem
wielu polityków ZLN. W Przemyślu pojawili się w 1923 r. na opłatku w „Sokole”
posłowie narodowi: Kozłowski i Tabaczyński, a przy innych okazjach pojawili się
w mieście inni działacze ZLN – Kowalewski, Prószyński, Zamorski oraz senator
Ernest Adam47. S. Rymar w 1923 r. odbywał również szereg wieców sprawozdawczych w miejscowościach prowincjonalnych m.in. w Krośnie, Korczynie, Dobromilu, Niżankowicach, Dubiecku, Dukli, Miejscu Piastowym48. Polityk ten wchodził
w skład zarządu klubu poselskiego ZLN i był aktywnym uczestnikiem prac parlamentarnych. „Ziemia Przemyska” informowała o jego wystąpieniach z trybuny
sejmowej m.in. w sprawie wydalenia z Polski obcych żywiołów czy o zreferowanym przez niego w imieniu Komisji Administracyjnej projekcie utworzenia Ministerstwa Reform Rolnych49. Jako przewodniczący Sejmowej Komisji Budżetowej
przyczynił się do zrównoważenia budżetu po okresie powojennej inflacji. W latach
1924-1926 stał natomiast na czele Komisji Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego i obecny był przy podpisywaniu konkordatu ze Stolicą Apostolską50.
Przemyscy narodowcy solidaryzowali się z poczynaniami rządu Chjeno-Piasta,
czego wyrazem była rezolucja ogłoszona na zebraniu partyjnym 25 XI 1923 r.,
44

Tamże, z 12 XI 1922, nr 46, s. 2-3.
Tamże, z 26 XI 1922, nr 48, s. 1.
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R. Wapiński, Narodowa Demokracja 1893-1939. Ze studiów nad dziejami myśli nacjonalistycznej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980, s. 217.
47
„Ziemia Przemyska” z 21 VII 1923, nr 12, s. 1.
48
Tamże, z 12 V 1923, nr 2, s. 2; z 22 IX 1923, nr 21, s. 1; z 6 X 1923, nr 23, s. 1.
49
Tamże, z 26 V 1923, nr 2, s. 2; z 7 VII 1923, nr 10, s. 1-2.
50
J. Kuś, Działalność społeczno-polityczna Stanisława Rymara 2 II 1886-14 X 1965, „Studia
Historyczne” 1989, z. 3, s. 420.
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w pełni akceptująca działania władz, zmierzające do uzdrowienia sytuacji finansowej w kraju51. Na zaproszenie miejscowego ZLN na akademię poselską zaplanowaną na 29 III 1924 r. do Przemyśla przybyli znani politycy endeccy. Prof.
W. Konopczyński wygłosił referat, w którym stwierdził, iż konstytucja marcowa
nie jest dziełem kompromisu, lecz walki. Z kolei J. Kornecki omówił kwestię wychowania narodowego i oświaty, zaś K. Wierczak zanalizował rozwój polskiej
myśli narodowej52. Dowodem aktywności przemyskiego ośrodka narodowego był
również zorganizowany przez Narodową Organizację Kobiet 8 II 1925 r. wiec
katolicki, który zgromadził przedstawicieli Kościoła oraz posłów: biskupa A. Nowaka, S. Rymara i Matłosza i Puzyniankę. Spotkanie to podkreślało chrześcijańską orientację ruchu narodowego, stąd wezwanie do społeczeństwa nacechowane
było hasłami religijnymi, w myśl słów: służyć Bogu służąc Ojczyźnie – służyć Ojczyźnie służąc Bogu53. 7 II 1926 r. w Przemyślu odbyło się posiedzenie Rady Wojewódzkiej ZLN pod przewodnictwem Jan Opieńskiego. W „Sokole” zgromadziło
się grono wybitnych działaczy narodowych m.in. Stanisław Głąbiński, Ernest
Adam, Prószyński, Wierczak, Jachimiak, Rymar i Ostrowski. Spotkanie to miało
wymiar symboliczny dla tutejszego ruchu narodowego, albowiem ponad 80-letni dr
L. Tarnawski w uznaniu olbrzymich zasług uzyskał poprzez aklamację tytuł honorowego prezesa lwowskiej Rady Wojewódzkiej ZLN54.
Narodowi demokraci w Przemyślu rozwinęli po I wojnie światowej działalność
wielu organizacji pomocniczych. Ich celem było jednoczenie różnych grup społecznych i zawodowych, a następnie pozyskiwanie ich dla sprawy narodowej. Dużą aktywność wykazywały organizacje kobiece, wśród których pionierską rolę
pełniło zawiązane w lutym 1919 r. Polityczne Koło Polek (PKP). Na przewodniczącą towarzystwa wybrana została Teofila Tęczarówna55. Prowadziło ono działalność w 11 okręgach Przemyśla. Organizacja koncentrowała się na inicjowaniu
akcji dobroczynnych, wspieraniu najuboższych oraz tworzeniu sklepów katolickich56. W 1923 roku rolę PKP przejęła Narodowa Organizacja Kobiet (NOK), na
czele której stanęła Elżbieta Majerska. NOK aktywna była na polu pracy oświatowo-społecznej, ekonomicznej oraz charytatywnej57. Narodowcy promowali również na łamach swojego pisma działalność Przemyskiego Koła Ziemianek, którym
kierowała Feliksa Drużbacka58.
W 1921 roku w Przemyślu rozpoczął pracę związany z endecją Chrześcijańsko-Narodowy Związek Nauczycielstwa, zawiązany w celu przeciwdziałania
51

„Ziemia Przemyska” z 1 XII 1923, nr 31, s. 1.
Tamże, z 5 IV 1924, nr 14, s. 1.
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Tamże, z 14 II 1925, nr 7, s. 1-2.
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Tamże, z 20 II 1926, nr 8, s. 2.
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Tamże, z 20 II 1919, nr 43, s. 2.
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Tamże, z 4 IV 1920, nr 23, s. 1.
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wpływom lewicowego „Ogniska”. Do organizacji weszli byli członkowie Towarzystwa Pedagogicznego oraz „Samopomocy Nauczycielek”. Funkcję przewodniczącego objął Wawrowski59.
Politycy narodowi posiadali również wpływy w organizacjach o charakterze
gospodarczym. 9 XII 1921 r. na uroczystości mieszczańskiej w Przemyślu powołano do życia Towarzystwo Chrześcijańskich Rękodzielników, którego zadaniem
była opieka nad młodzieżą handlową i rękodzielniczą60. 11 XII 1921 r. odbyło się
I Walne Zgromadzenie Towarzystwa „Rozwój” w Przemyślu, któremu przewodniczył twórca miejscowego oddziału Władysław Tutek. W wybranym wówczas
Zarządzie, poza wspomnianym Tutkiem, znaleźli się Z. Osostowiczówna, F. Welker, M. Chierowski, ks. K. Domka i Koważyk61. Warto dodać, iż zgodnie ze statutem organizacji z 1925 roku, za nadrzędny cel działań uznano ograniczenie
wytwórczości i handlu żydowskiego kosztem kapitału polskiego62.
Endecy tradycyjnie posiadali duże wpływy w Towarzystwie Gimnastycznym
„Sokół”, w którego pomieszczeniach odbywały się zgromadzenia tego ruchu politycznego. Na pierwszym powojennym Walnym Zgromadzeniu „Sokoła” (29 XII
1919) potwierdzono narodowy charakter tej organizacji, obdarzając funkcją dożywotniego prezesa honorowego L. Tarnawskiego. Kierował nią J. Kostrzewski63.
Działacze narodowi byli również członkami TSL oraz założycielami „Związku
Obrońców Przemyśla”64.
W Przemyślu powstały także nieformalne struktury młodzieżowe, których zalążkiem była Organizacja Młodzieży Narodowej powołana jeszcze w okresie
I wojny światowej. Z nią związany był wybitny polityk narodowy Klaudiusz Hrabyk65. W 1921 r. rozpoczęło swój żywot czasopismo młodzieżowe „Ku świtom”,
w którym pierwsze kroki publicystyczne stawiał Włodzimierz Bilan.
„Zjednoczenie Polskie” było prężnie działającą organizacją o zabarwieniu narodowym na terenie Przemyśla w okresie kształtowania się II RP. Mimo iż w orbicie jej zainteresowań były głównie kwestie społeczne, to jednak członkowie ruchu równie chętnie odnosili się do bieżących wydarzeń politycznych, czego najlepszym przykładem są artykuły pochodzące z „Ziemi Przemyskiej”.
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Po zmianie układu władzy i wprowadzeniu autorytarnej formy rządów sytuacja
ZLN zmieniła się diametralnie. Ruch narodowy napotykał na spore trudności ze
strony władz sanacyjnych w swobodnym działaniu, tak i na szczeblu państwowym, jak i lokalnym. Endecy wkroczyli w latach 1926-1939 na drogę permanentnej opozycji. Poprzez świadomie obrany kurs dążyli do tego, aby stać realną alternatywą wobec sanacji. Stąd przywódcy obozu stawiali na równomierny rozwój
różnych pionów organizacyjnych. Przemyśl pod tym względem odpowiadał charakterowi tych dążeń i miejscowa endecja prowadziła zakrojoną na szeroką skalę
walkę z piłsudczykami. Szczególną rolę w tej konfrontacji pełniły formacje młodzieży narodowej, dla których miasto położone nad Sanem stało się swoistym bastionem.
Przewrót majowy był wielkim szokiem dla przemyskich narodowców, którzy
dawali upust swoim emocjom w publikacjach na łamach „Ziemi Przemyskiej” pochodzących z tamtych dni. Całą odpowiedzialnością za wojnę domową obarczono
J. Piłsudskiego: człowieka, który mógł się stać zbawcą i chlubą narodu, stał się nie
tylko szkodnikiem, ale wprost nie-szczęściem Rzeczypospolitej, bo interes swej
partii (socjalistycznej) przełożył ponad interes Ojczyzny, bo ponad Ojczyznę przeniósł swoją wygórowaną, chorobliwą ambicję niezwyciężonego wodza i żądzę
władzy. Wyrażano przy tym nadzieję, że Polska poradzi sobie z buntem, tak samo
jak umiała przezwyciężyć rokosz Zebrzydowskiego66. Gwałtownie dokonujące się
zmiany na najwyższych szczeblach władzy, a szczególnie wybór na prezydenta
RP Ignacego Mościckiego, były chętnie komentowane przez prasę narodową.
„Ziemia Przemyska” wątpiła w to, czy elekt będzie samodzielnie sprawował rządy
i nie stanie się „marionetką” w rękach Piłsudskiego. Autorzy gazety twierdzili, że
zgodnie z interesem państwa „dyktator w masce” powinien wrócić do swej konstytucyjnej roli67.
W nowej sytuacji politycznej kierownictwo endecji skupione wokół R. Dmowskiego przystąpiło do zreformowania całego ruchu. 4 XII 1926 r. powołano Obóz
Wielkiej Polski (OWP), który w myśl pierwotnych założeń miał być szerokim
frontem politycznym, grupującym polityków o profilu narodowym z takich stronnictw, jak ZLN, Stronnictwo Chrześcijańsko-Narodowe, PSL-Piast oraz NPR68.
Dmowski uznał, iż tylko nowa forma organizacyjna będzie w stanie stawić czoła
sanacji, gdyż dotychczasowy reprezentant endecji w życiu politycznym ZLN nie
wywiązywał się ze swoich zadań69.
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Koło przemyskiego ZLN, któremu przewodził Jan Godek, nadal aktywnie
uczestniczyło w życiu politycznym miasta. 16 I 1927 roku w „Sokole” odbył się
tradycyjny opłatek, na którym S. Rymar poruszył kwestię rozwoju narodowych
zastępów młodzieży akademickiej, zaś W. Tutek przedstawił główne założenia
programu OWP70. Drugi z wymienionych działaczy w połowie grudnia 1926 r.
mianowany został oboźnym Oddziału OWP w Przemyślu71. Nowa formacja narodowa nie rozwinęła jednak szerszej działalności na forum lokalnym, przede
wszystkim wskutek decyzji władz z 11 X 1927 r. o zawieszeniu funkcjonowania
OWP na terenie Małopolski Wschodniej72. W myśl tych rozporządzeń zezwolono
jedynie na istnienie struktur młodzieżowych, czyli tzw. Ruchu Młodych.
W roku 1927 zakończyły działalność Sejm i Senat I kadencji. Rozpoczął się
okres kampanii wyborczej, od wyników której zależał kierunek przemian obrany
przez ekipę rządzącą. ZLN zgodnie z przesłaniem listu pasterskiego biskupów
polskich dążył do skonsolidowania ugrupowań centroprawicowych w ramach
frontu polskiego. W Małopolsce Wschodniej miały miejsce rozmowy między narodowo usposobionymi stronnictwami, które nie przyniosły najmniejszych efektów73. Kolejnym ciosem dla endeków była decyzja władz kościelnych, zalecająca
klerowi katolickiemu wstrzemięźliwość w popieraniu którejkolwiek z opcji politycznych74.
W okręgu przemyskim do Bloku Katolicko-Narodowego lansowanego przez
endecję udało się pozyskać część działaczy PSL „Piast”. Po wspólnych naradach
2 II 1928 roku stworzono następującą listę kandydatów: S. Rymar (ZLN) – poseł
(nr 1), Michał Głowacz (Piast) – rolnik z Żurawicy (nr 2), J. Kostrzewski (ZLN) –
były burmistrz Przemyśla (nr 3), Jan Potocki (Piast) – rolnik z Głębokiego (nr 4),
Jan Kościółek (ZLN) – emerytowany sztygar z Dobromila (nr 5), Stanisław Szuber
(Piast) – naczelnik gminy Haczów (nr 6), dr Jan Pietrykiewicz (ZLN) – adwokat
z Sanoka (nr 7), Jan Wawro (Piast) – rolnik z Miżyńca (nr 8), Maria Lewkowiczowa (ZLN) – żona maszynisty PKP z Przemyśla (nr 9), Karol Janicki (ZLN) – fryzjer z Przemyśla (nr 10)75. Narodowcy w trakcie kampanii przeprowadzili frontalny
atak na faryzeuszy z BBWR. Zwłaszcza osoba A. Garlickiego przez lata związanego z obozem narodowym była obiektem krytyki ze strony „Ziemi Przemyskiej”76.
Blok Katolicko-Narodowy (lista nr 24) organizował wiele spotkań wyborczych na
terenie całego okręgu wyborczego. Na jeden z nich,19 lutego, do budynku przemyskiego „Sokoła” wdarli się bojówkarze ze „Strzelca”, którzy skutecznie storpedowali wiec77. Lista nr 24 poniosła dotkliwą porażkę w wyborach z 4 III 928 r., nie
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zdobywając ani jednego mandatu. W okręgu przemyskim uzyskała łącznie 14826
głosów, co dało wynik na poziomie 7,13%. W samym mieście Blok zdobył 2175
głosów (10,18% oddanych głosów)78. Ogólny wynik narodowców w skali całego
kraju wyniósł 8,4% w wyborach do Sejmu oraz 9,4% do Senatu79. W komentarzu
powyborczym na łamach „Ziemi Przemyskiej” informowano wrogów politycznych, że: Blok ma się mimo pewnego poturbowania dobrze, rodzina kondolencji
nie przyjmuje, a śpiewanie funeralii uważa za kompromitujące przeciwników80. Do
słabego wyniku wyborczego listy nr 24 w znacznej mierze przyczyniły się machinacje władzy, bowiem zaginęła część głosów oddanych na Rymara81.
Na rok 1927 zaplanowane były wybory samorządowe, do których starannie
przygotowywali się politycy narodowi z Przemyśla. Z ich inicjatywy zawiązano
Polski Komitet Wyborczy. Pierwotnie blok ten miał charakter apolityczny, a jego
kandydaci w zamyśle twórców mieli być reprezentantami idei jedności i solidarności narodowej. Stąd ze strony miejscowej endecji nie wykluczano kompromisu
wyborczego z „sanatorami”, aby osiągnąć wygraną w starciu z ugrupowaniami
mniejszości narodowych82. Wskutek decyzji władz wybory lokalne odbyły się jednak z blisko rocznym opóźnieniem. Kandydaci PKW nie uzyskali w nich ani jednego mandatu radnego, głównie z powodu obowiązującej ordynacji wyborczej83.
Lista narodowa odniosła połowiczny sukces w trakcie głosowania w IV Kole,
uzyskując ok. 2200 głosów. Kandydaci Bloku w tej kurii z listy głównej uzyskali
następującą liczbę głosów: ks. S. Biernat – 2134, W. Bilan – 2072, P. Fecowicz –
2077, K. Janicki – 2104, B. Kornecki – 2080, R. Kwiatkowski – 2095, M. Pikulski
– 2096, dr H. Świątnicki – 2111, T. Tęczarówna – 2092, G. Tutekowa – 2070,
W. Wojnar – 2104 i M. Ziemiański – 2093. Kandydaci z listy zastępczej cieszyli
się nie mniejszym zaufaniem społecznym. M. Chirowski zdobył 2105 głosów, ks.
K. Domka – 2097, G. Gorzeńska – 2082, J. Jacak – 2086, L. Kompert – 2082 oraz
M. Strzępek – 208384. W wyborach do III Koła PKW ułożył wspólną listę z Obywatelskim Komitetem Żydowskim, która zdaniem „Ziemi Przemyskiej”, wskutek
oszustw nie zdobyła żadnych mandatów85.
W Przemyślu, począwszy od 1926 r. szybko się rozwijał ruch młodzieżowy,
którego główną ekspozyturą było Zrzeszenie Młodzieży Narodowej (ZMN) po78
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wołane do życia 29 października tego roku z inicjatywy W. Bilana, Bogdana
Brzezińskiego i Lubina Freidenberga. W pierwszym zarządzie organizacji znaleźli
się – K. Miśniakiewicz (prezes), W. Bilan (z-ca prezesa), M. Malec (sekretarz),
B. Boczar (bibliotekarz i gospodarz) oraz J. Chrzanowicz (sekretarz) Na mocy
uchwały z 26 XII 1926 r. wszyscy członkowie ZMN wstąpili do OWP. Prężność
środowiska przemyskiego, któremu przewodził W. Bilan, została doceniona na
zjeździe Rady Dzielnicowej Młodych w Drohobyczu (29 VI 1928). „Młodym”
z tego miasta powierzono misję organizowania placówek na terenie przemyskiego
okręgu wyborczego. ZMN uzyskało również uprawnienia Okręgowego Komitetu
Ruchu Młodych. Nowe pokolenie narodowców przemyskich przejęło „Ziemię
Przemyską”, czyniąc z niej trybunę krzewiącą idee bliskie R. Dmowskiemu. Aktywność ZMN objawiała się pod postacią wielu akcji politycznych i społecznych.
14 IV 1929 r. uroczyście obchodzono „Dzień Młodych”, który przypadł na termin
Zjazdu Okręgowego Ruchu Młodych. Pojawili się na nim działacze OWP z Warszawy – M. Jakubowski oraz T. Bielecki. W dniach 15-22 XII 1929 r. ZMN zorganizowało „Tydzień Prasy Narodowej”, którego kulminacyjnym momentem był
wiec z udziałem S. Sachy, redaktora naczelnego „Słowa Pomorskiego” 86.
Po nieudanych wyborach parlamentarnych z 1928 r. nadszedł moment zmian
w organizacji partyjnej ruchu narodowego. 29 VI 1928 r. na zjeździe warszawskim ukonstytuowało się Stronnictwo Narodowe (SN), które przejęło schedę po
ZLN wobec konieczności politycznego zespolenia obozu narodowego87. Zebranie
organizacyjne SN w Przemyślu z udziałem posła K. Wierczaka odbyło się 9 XII
1928 r. Wybrano wówczas dwunastoosobowy zarząd, na czele którego stanął dr
Adam Kropiński88. Miejscowi narodowcy brali czynny udział w pracach na rzecz
ruchu. 30 VI 1929 roku odbył się Kongres SN, przy współudziale 35 osobowej
delegacji z Przemyśla, w której znaleźli się m.in. „Młodzi” oraz zasłużeni
działacze starszego pokolenia – J. Kostrzewski, A. Kropiński, R. Kwiatkowski
oraz K. Janicki89. Niezwykle wymowna i zarazem podkreślająca rangę przemyskiego Ruchu Młodych była wizyta jego członków: M. Malca, M. Wójcika
oraz L. Uchwata u R. Dmowskiego. „Młodzi” złożyli hołd wodzowi obozu narodowego, wręczając mu trzy pamiątkowe wydania „Ziemi Przemyskiej” – tzw. niepodległościowy, Młodych i wersalski90. Członkowie tej organizacji w 18-osobowym składzie na czele z W. Bilanem wzięli także udział w Zjeździe Młodych
w Gdyni (3-4 V 1930), w trakcie obrad którego w specjalnie wydanej deklaracji
potępiono działania niemieckie zmierzające do rewizji granic.
Działacze narodowi narażeni byli na szykany ze strony władzy. W 1929 r.
z czysto politycznych pobudek urządzono „brankę wojskową”, w wyniku której
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redaktor „Ziemi Przemyskiej” W. Bilan powołany został do wojska. Po wielu
perturbacjach, o których pisała m.in. „Gazeta Warszawska”, Bilan uzyskał orzeczenie komisji lekarskiej o niezdolności do odbycia służby wojskowej91. Narodowcy musieli się również zmagać z ingerencją władz w treść artykułów zamieszczanych w „Ziemi Przemyskiej”. Sprawa ograniczania możliwości wyrażania poglądów na łamach tej gazety znalazła swój finał w Sejmie, w postaci interpelacji
Klubu Narodowego do MSW. Skierowana była ona przeciwko działaniom starosty Michałowskiego, który w 1929 r. wespół z prokuratorem Prohaską skonfiskował 31 numerów gazety, zaś w 1930 r. na 6 wydanych, aż 5 nie zostało dopuszczonych do obiegu. Pikanterii całej tej sprawie dodawał fakt, że w ostatnim ze
skonfiskowanych numerów lokalnego pisma znalazła się wiadomość o córce starosty, uczennicy gimnazjum, brylującej na „dancingach” w przemyskich kawiarniach92. Represje ze strony Michałowskiego dotknęły także kierowane przez
M. Malca – Akademickie Koło Przemyślan (AKP)93. Z kolei 27 IV 1930 r. w trakcie wiecu BBWR doszło do zajść między młodzieżą narodową a policją, w wyniku których „Młodzi” odnieśli niewielkie obrażenia94. Całą prasę narodową poruszyła bandycka napaść sierżanta Stanisława Pikara na W. Bilana w lipcu 1930 r.
Poszkodowany na łamach tygodnika narodowego zaatakował przełożonych napastnika, oficerów korpusu przemyskiego. W artykule „Moja odpowiedź” lider
ZMN wysunął szereg oskarżeń w stosunku do wojskowych95. Na reakcję przemyskich oficerów nie trzeba było długo czekać. Mocno dotknięci słowami Bilana –
w myśl ukazu gen. Wierońskiego – rozpoczęli bojkot „Ziemi Przemyskiej”.
Uchylono go dopiero po blisko pięciu latach, na początku lipca 1935 roku. Pod
wpływem tej głośnej sprawy Bilan otrzymał list pełen uznania za dotychczasową
działalność od gen. J. Hallera96. Pikara zaś w wyniku wyroku ogłoszonego 12 XI
1930 r. skazano na dwa tygodnie więzienia97.
W 1930 r. władze rozpisały przedterminowe wybory, których według tygodnika przemyskich narodowców sanacja chwyciła się (…), tak jak się toczący chwyta
brzytwy. „Ziemia Przemyska” w alegorycznej formie przedstawiała zbliżającą się
kampanię jako mecz piłkarski, w którym rządzący „grać będą ostro”, natomiast
91
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ich rywale będą prezentować większe walory techniczne, lecz „nie wiadomo jednak czy będą fizycznie odporni na ewentualne utrącenia”98. Zapowiadana przez
autorów lokalnego tygodnika narodowego nieczysta gra władzy znalazła szybko
potwierdzenie w postaci aresztowania 19 opozycyjnych posłów, w nocy z 9 na 10
września i osadzeniu ich w Brześciu. Był to początek szerszej akcji, gdyż w ciągu
następnych tygodni zatrzymano na różny okres czasu ok. 30% członków opozycyjnych klubów parlamentarnych99.
14 IX odbył się pod przewodnictwem Józefa Kostrzewskiego Zjazd Okręgowy
SN. Głównym tematem rozmów była kwestia ewentualnych kompromisów wyborczych z ugrupowaniami działającymi w przemyskim okręgu wyborczym. Zdecydowanie odrzucono możliwość współpracy z „sanatorami”, ciepło zaś wypowiadano się o Centrolewie, choć ostateczną decyzję uzależniono od stanowiska
władz naczelnych SN. Uczestnicy zjazdu uzgodnili, że S. Rymar wystartuje
z pierwszym numerem w okręgu, a o drugiej pozycji zadecydują „Młodzi”100.
Ostatecznie kandydatami listy narodowej (nr 4) w okręgu przemyskim zostali:
S. Rymar (nr 1), dr W. Tarnawski – przewodniczący lwowskiego koła SN (nr 2),
S. Bergman – architekt z Krosna (nr 3), F. Adamski – rolnik z Borownicy (nr 4),
E. Pilawski – kierownik w fabryce wagonów w Sanoku (nr 5) oraz J. Domiszewski – emerytowany inspektor szkolny w Dobromilu (nr 6)101. W trakcie toczącej się
kampanii S. Rymar zwracał uwagę na napotykanie trudności w prowadzeniu agitacji ze strony władzy. Dla niego prorządowy BBWR był „Arką Noego”, gdyż na
jego listach wyborczych znalazło się miejsce zarówno dla duchownych różnych
obrządków, jak i socjalistów z frakcji rewolucyjnej102. Samo podpieranie się autorytetem Kościoła było wyborczym manewrem stosowanym przez narodowców
i sanatorów. Politycy obozu rządowego włączyli do swej propagandy arsenał populistycznych haseł zarezerwowanych dotąd dla ruchu narodowego. Zwłaszcza
umiejętnie podsycali antyniemieckie nastroje panujące wśród społeczeństwa. Nie
ulega wątpliwości, że w kampanię wyborczą w roku 1930 na niespotykaną dotąd
skalę zaangażował się aparat państwowy103. Eugeniusz Wunsch, podsumowując na
łamach „Ziemi Przemyskiej” okres kampanii, stwierdził, że metody stosowane
przez sanację dla osiągnięcia swoich celów, obniżyły w bardzo wysokim stopniu
poziom walki politycznej104. W wyborach z 16 XI 1930 r. SN w okręgu wyborczym nr 48 uzyskało 13537 głosów, zdecydowanie ustępując listom BBWR
(92522), Ukraińskiego i Białoruskiego Bloku Wyborczego (42726) oraz Centro98
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lewowi (38233). Do Sejmu dzięki liście państwowej dostał się jednak Rymar105.
W Przemyślu lista narodowa uzbierała 2463 głosy wobec 6501 głosów oddanych
na Centrolew (w mieście reprezentowany był wyłącznie przez socjalistów) oraz
6122 głosów zdobytych przez sanację106. Narodowcy uzyskali także słaby wynik
w wyborach senackich w Przemyślu, gdzie otrzymali jedynie 1610 głosów, chociaż z ramienia listy nr 4 startował znany miejscowy działacz narodowy Jan Godek107. Na obszarze całego kraju SN zanotowało dobry wynik wyborczy, uzyskując 12,7% ogółu głosów w wyborach do Sejmu oraz 12,9% w głosowaniu do Senatu. Dzięki temu polityczne ramię endecji wprowadziło do parlamentu 62 posłów
oraz 12 senatorów108.
„Wybory brzeskie” przebiegały w Przemyślu w atmosferze fałszerstw dokonywanych przez miejscowe władze. Sąd Najwyższy przychylnie ustosunkował się
do protestów SN oraz Centrolewu i unieważnił wybory w Przemyślu oraz Płocku109. Narodowcy ogłosili listę wyborczą identyczną do tej sprzed roku. Publicysta
„Ziemi Przemyskiej” upatrywał w powtórzonych wyborach szansy na odniesienie
korzystnego rezultatu, gdyż: gwałtowna, bezapelacyjna transformacja dokonała
się w ostatnim roku w społeczeństwie polskim odnośnie stosunku jego do obozu
rządzącego110. Przemyskie SN zorganizowało szereg wieców przedwyborczych
z udziałem czołowych działaczy partyjnych. 7 XI 1931 r. w „Sokole” pojawili się
poseł W. Trąmpczyński oraz senator prof. S. Głąbiński, zaś 14 XI gościli tam poseł B. Winiarski wraz z S. Zielińskim, byłym generalnym konsulem RP w Berlinie111. Na ostatnim przed głosowaniem spotkaniu w „Sokole” (20 XI) przed wyborcami wystąpili poseł ks. Czetwertyński oraz S. Sacha. Wybory powtórnie przeprowadzone 22 XI 1931 r. nie przyniosły zmian w podziale mandatów. W okręgu
wyborczym nr 48 – SN zdobyło łącznie 6,97% punktów wyborczych (14516 głosów), zdecydowanie ustępując zwycięskiemu BBWR, który zanotował poparcie
społeczne rzędu 45,65% (95060 głosów). Diametralnie inne wyniki odnotowano
Przemyślu, gdzie sanacja poniosła prestiżową porażkę, zdobywając 3633 głosów.
Przegrała więc zdecydowanie z Centrolewem (7398 głosów), a narodowców
(2901) wyprzedziła nieznaczną ich liczbą112.
Na początku lat 30. prężnie działające w Przemyślu środowisko „Młodych” na
krótko zerwało współpracę z „Ziemią Przemyską”, nie mogąc się pogodzić z deklaracją autorów gazety złożoną w trakcie procesu sądowego, jaki im wytoczył
poseł sanacyjny R. Burda113. Nie przerwało to jednak dynamicznego rozwoju or105
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ganizacyjnego młodzieży narodowej, która oprócz tworzenia placówek w okolicznych miejscowościach zasiadała także w okręgowych zarządach takich zrzeszeń,
jak: TSL, Sokoła, Ligi Katolickiej oraz Akademickiego Koła Przemyślan we
Lwowie. ZMN na początku 1932 r. liczył ok. 200 członków, w tym 40 kobiet114.
Z okazji pięciolecia istnienia organizacji w mieście odbyły się na przełomie 19311932 roku uroczystości jubileuszowe. 28 XII 1931 r. na posiedzeniu w „Sokole”
wybrano Zarząd ZMN na rok 1932 w składzie: W. Bilan (przewodniczący), Alina
Jankowska i Jan Barański (zastępcy przewodniczącego), Tadeusz Malinowski (sekretarz), Anna Kotkowska (bibliotekarz), Bolesław Bahyrycz (gospodarz) oraz
członkowie Kazimierz Wolański, Konrad Czyński i Kazimierz Arbter. 2 I 1932 r.
na specjalnym spotkaniu jubileuszowym we „Fredreum” wzięli udział prof. S. Grabski, posłowie Rymar i Bielecki, redaktorzy „Kuriera Lwowskiego” K. Hrabyk oraz
„Kuriera Poznańskiego” R. Piestrzyński115. ZMN było największą działającą ówcześnie młodzieżówką w Przemyślu. Jego członkowie zgrupowani byli w wyspecjalizowanych sekcjach pracy przygotowawczej, propagandowej, imprez i przedsiębiorstw, art-dramy oraz najpóźniej założonej rzemieślniczo-robotniczej116.
W całym kraju narodowcy tworzyli ogromną siatkę placówek OWP. Od
czerwca 1931 do grudnia 1932 r. powstało dziesięciokrotnie więcej kół OWP niż
SN, a sama organizacja miała skupiać w swoich szeregach 250 tys. osób117. Władze w obliczu rozrostu struktur opozycyjnych przystąpiły do stopniowej likwidacji
OWP. 26 IX 1932 r. wojewoda Kirtiklis wydał zarządzenie o zakazie działalności
OWP na terenie woj. pomorskiego, co było początkiem szczegółowo zaplanowanej akcji władz. 29 II 1933 r. starosta grodzki we Lwowie powiadomił kierownika
tamtejszego Ruchu Młodych o rozwiązaniu organizacji118. W Przemyślu 25 III
1933 r. policja dokonała rewizji w mieszkaniach narodowców, a następnie aresztowała W. Bilana (przew. ZMN oraz wiceprezesa Koła SN), L. Uchwata (wiceprezesa ZMN), akademików Tadeusza Westfalewicza i Zbigniewa Janickiego oraz
urzędnika Jana Konopkę119. Pretekstem do podjęcia przez władze ostrych środków
był wybuch w mieście zajść antyżydowskich 21 marca. Ostatecznie ZMN wskutek
decyzji wojewody lwowskiego z 28 III 1933 r. zostało rozwiązane, a Bilan wraz
z towarzyszami przetrzymywany był w areszcie do 10 IV1933 r.120 Dwóm uczestnikom tzw. zajść walizkowych, Mieczysławowi Michniowskiemu oraz Tadeuszowi Bilanowi, bratu red. „Ziemi Przemyskiej”, wytoczono proces, w wyniku którenymi przez redakcję gazety oskarżeniami o związek między tworzonymi przez Burdę w 1918 roku
radami robotniczo-żołnierskimi a partią komunistyczną, poseł BBWR wytoczył jej proces. Zob.
T. Pudłocki, Związki Władysława Tarnawskiego z Przemyślem w czasie jego profesury we Lwowie, „Rocznik Przemyski”, t. 42, 2006, z. 3, s. 91.
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go pierwszego z nich skazano na dwa miesiące więzienia, natomiast drugiego na
dwa tygodnie więzienia z zawieszeniem na dwa lata i z zaliczeniem aresztu
śledczego121. Młodzież narodowa po likwidacji ZMN włączyła się aktywnie w prace Sekcji Młodych SN.
Przemyśl w latach 30. popadał w coraz to większą ruinę. Zgodnie z decyzją
MSW z 30 XII 1933 r. usunięto zarząd miasta, któremu przewodził burmistrz Krogulecki. Przyczyną tych zmian było prowadzenie nieudolnej gospodarki przez dotychczasową ekipę rządzącą. W ich efekcie powołano komisarza rządowego w osobie byłego starosty łańcuckiego Chrzanowskiego. Narodowcy przyjęli wymianę
kadr z dużą satysfakcją, gdyż niejednokrotnie na łamach „Ziemi Przemyskiej” opisywali przypadki nieprawidłowości w zarządzaniu miastem przez „sanatorów”.
W. Bilan pisząc o lokalnych władzach, doszedł do wniosku, że najmniejsze miasto
w Polsce nie posiadało z pewnością rady o niższym poziomie niż przemyska122.
Na 27 V 1934 roku w Przemyślu zaplanowano wybory samorządowe, do których narodowcy szli pod hasłem „narodowa gmina, w narodowym państwie”.
W opinii lidera przemyskiej formacji prawicowej tylko zwycięstwo obozu narodowego mogło zagwarantować miastu „przywrócenie mu oblicza polskiego”, ponieważ w przeciwnym razie „niedużo upłynie czasu, a stanie się on miastem żydowskim, nie tylko z wyglądu głównych ulic, ale i z liczby mieszkańców”. 1 V
1934 r. endecy powołali Narodowy Komitet Wyborczy i zdecydowali, że we
wszystkich sześciu okręgach wystawią własne listy kandydatów123. W odezwie
ogłoszonej w „Ziemi Przemyskiej” wzywali do udzielenia im poparcia przez osoby, które cenią niezależność obywatelską i domagają się niezawisłości samorządu
oraz rozsądnej, oszczędnej gospodarki samorządowej, wolnej od przewagi żydowskich wpływów124. Wyniki głosowania pozwoliły narodowcom na wprowadzenie
trzyosobowej reprezentacji do Rady Miejskiej. Był to duży krok naprzód dla polityków SN, ponieważ w poprzedniej Radzie nie mieli żadnego przedstawiciela.
Mandaty radnych uzyskali: dr A. Kropiński (okręg VI), dr Kazimierz Zygmunt
(okręg V) oraz Andrzej Wolanin (okręg II). Narodowcy zdobyli łącznie 1826 głosów, co dało im poparcie na poziomie 9,83%.
Głosowanie nie obyło się bez nacisków aparatu administracyjnego. W okręgu
IV unieważniono listę narodową, pozbywając w ten sposób mandatu radnego
W. Bilana125. Wojewoda lwowski unieważnił wyniki w tym okręgu i ponownie
rozpisał wybory na prawej stronie Zasania w terminie 18 XI 1934 r. Lista narodowa osiągnęła w nich dobry rezultat, zdobywając 404 głosy (17,08% wszystkich
121
Mianem zajść walizkowych określa „Ziemia Przemyska” sprawę potrącenia żydowskiego
mieszkańca Przemyśla Grosmana przez biegnącego z walizką Michniowskiego. T. Bilan miał zaś
krzyczeć do policjanta Lisowskiego „ty bandyto”, gdy ten chciał wylegitymować sprawcę zajść;
Zob. „Ziemia Przemyska” z 22 X 1933, nr 43, s. 2-3; z 18 XI 1933, nr 46, s. 3.
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głosów), a jej kandydat Bilan został wybrany na radnego126. Nie był to jednak koniec zmagań wyborczych. Listopadowe wyniki zostały zakwestionowane wskutek
zabiegów sanacji i PPS127. Powtórzone po raz kolejny wybory z 20 I 1935 r. przyniosły dalszy wzrost poparcia dla narodowców, którzy uzyskali 499 głosów
(21,37% oddanych głosów)128. Bilan mimo prowadzonej wobec niego kampanii
oszczerstw znalazł się w Radzie Miejskiej. Komentator „Ziemi Przemyskiej”
oskarżany był przez przeciwników politycznych o jawną wrogość wobec armii
polskiej. Gazeta zareagowała na bezpodstawnie stawiane mu zarzuty, drukując
„Odpowiedź na ohydny paszkwil przeciw mgr. W. Bilanowi”129.
Na początku 1935 r. odbył się jubileusz 20-lecia „Ziemi Przemyskiej”, narodowego tygodnika społeczno-politycznego. W specjalnym numerze pisma z 12 I
1935 r. znalazły się artykuły osób zasłużonych dla rozwoju gazety, jak i całego
polskiego ruchu narodowego. Właściwe uroczystości poprzedziły w dniach 8-10
stycznia kursy ideowo-polityczne oraz społeczno-organizacyjne dla kandydatów
chcących włączyć się w dalszą budowę struktur narodowych. 13 I 1935 r. po mszy
św. odprawionej w kościele O.O. Franciszkanów w siedzibie „Sokoła” odczytano
telegramy z życzeniami dla autorów „Ziemi Przemyskiej”. Punktem kulminacyjnym obchodów była konferencja, na której poseł S. Stroński przedstawił genezę
przemyskiego ruchu narodowego oraz jego znaczenie dla terenów Ziemi Czerwieńskiej. Inny z obecnych tu parlamentarzystów J. Petrycki opisał uczestnikom
spotkania nastroje panujące wśród społeczeństwa, które jego zdaniem sprzyjały
rozwojowi ideologii endeckiej. Na wieczornym opłatku kończącym obchody
wzięło udział ok. 250 osób, co świadczy o randze tych uroczystości130.
Obóz narodowy zbojkotował podobnie jak inne ugrupowania opozycyjne wybory parlamentarne w 1935 r. Przemyskie SN na manifestacyjnym zebraniu
w „Sokole” w dniu 24 VII 1935 r. przyjęło rezolucję, w której skrytykowano nową
ordynację wyborczą „służącą wyłącznie zabezpieczeniu monopolu partii sanacyjnej”. Narodowcy jednomyślnie podjęli decyzję o wstrzymaniu się od udziału
w wyborach i wezwali wszystkich Polaków zamieszkujących powiat przemyski,
aby postąpili zgodnie z ich instrukcjami131. Na posiedzeniu Rady Miejskiej przewodniczący klubu narodowego dr A. Kropiński wygłosił deklarację o nieuczestniczeniu w zebraniu mającym na celu powołanie prawyborców132. Publicyści „Ziemi
Przemyskiej” mocno podkreślali, że „nam katolikom nie wolno głosować na wrogów religii”. Była to odpowiedź na propagandowe działania władzy, która pod pozorem obowiązku moralnego nakazywała obywatelom wzięcie udziału w wybo126
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rach133. W. Bilan przekonywał czytelników swej gazety o tym, jak ważne jest stanowcze wypowiedzenie się przeciwko udziałowi w wyborach, gdyż „urny straszą,
wieje od nich podmuchem śmierci”. Według niego „kto się do nich zbliży i głos
swój rzuci, przedłuża żywot sanacji, kto podzieli argumenty przeciwników tego
głosowania, przyspiesza jej koniec”134. Narodowcy poczuli się moralnymi zwycięzcami tych wyborów i z dumą głosili, że „polski Przemyśl odwrócił się plecami
od sanacji”. W mieście na 31 663 uprawnionych do udziału w wyborach 8 XI
1935 r. zagłosowało 9949 osób, tj. 31,42% ogółu wyborców135.
SN stało się głównym ugrupowaniem opozycyjnym wobec władzy. Nasilona
akcja agitacyjna narodowców przynosiła wymierne efekty w postaci tworzenia
oddziałów partyjnych w całej Polsce. Tylko w okresie stycznia i lutego 1936 r.
w kraju powstało 430 placówek terenowych SN136. Widoczny rozwój ośrodków
narodowych nastąpił także na ziemi przemyskiej. Naczelny organ przemyskich
endeków informował na swoich stronach, że na Zasaniu powstał silny ośrodek organizacyjny, a w powiecie poszerza się sieć kół, których w 1936 r. było dwadzieścia. W Przemyślu istniały natomiast dwa koła: miejskie (kierownik Karol Zając)
oraz Zasanie (kierownik Wincenty Zięba)137. Według relacji „Ziemi Przemyskiej”
23 XI 1935 r. na manifestacji listopadowej w „Sokole” zabrakło miejsca dla kilkuset osób138. Już sam fakt odnotowania przez redakcję gazety tego przypadku
świadczy o wzrastającym zainteresowaniu społecznymi inicjatywami endeckimi.
Pośrednio potwierdza to również głoszone przez publicystów narodowych tezy
o poszerzaniu się bazy społecznej dla poglądów wszechpolskich.
Zarząd Powiatowy SN, któremu przewodził W. Bilan, zintensyfikował w latach 1936-37 działania na terenach wiejskich i małomiasteczkowych. W kursie SN
w Bachórzcu z dnia 8 III 1936 r. uczestniczyło 250 osób pochodzących ze wsi139.
Prężnie rozwijało się koło narodowe z siedzibą w Dubiecku, gdzie kierownikiem
był Franciszek Pinda. 10 V 1936 r. na spotkaniu w tej miejscowości pojawiło się
500 osób140. Przed zgromadzonymi gośćmi referat na temat kwestii żydowskiej
wygłosił W. Bilan. Podjęcie tego zagadnienia w miejscowości zamieszkiwanej
w 80% przez Żydów miało dużą wymowę propagandową. Ważnym przedsięwzięciem dla narodowców były kursy ideologiczne dla delegatów z całego powiatu,
które odbyły się w dniach 21-25 IV 1936 r. Na wiecu podsumowującym uroczystości narodowe pojawiło się 2500 członków i sympatyków SN141. Pozytywne
efekty przynosiły też inicjowane przez „Pracę Polską” kursy dla robotników.
133
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Ekipa rządząca mocno utrudniała narodowcom możliwości pełnego dostępu do
opinii publicznej. Wskutek problemów ze znalezieniem drukarni „Ziemia Przemyska” w okresie od marca 1936 r. do sierpnia 1937 r. wydawana była w Poznaniu.
Autorzy gazety, opisując drażniące lokalne władze sprawy, musieli niekiedy ograniczać się do cytowania nieskonfiskowanych artykułów pochodzących z innych
czasopism narodowych m.in. z „Warszawskiego Dziennika Narodowego” oraz
poznańskiego „Orędownika”. Tak było przy okazji bezpardonowego ataku starosty Remiszewskiego na przemyskich narodowców tuż przed świętami Bożego Narodzenia w roku 1936. SN powołało w owym okresie sekcję pomocy dla bezrobotnych narodowców, której zadaniem było przeprowadzenie na ich rzecz akcji
zbierania datków. Organizatorzy zbiórki W. Bilan i L. Uchwat zostali aresztowani,
a środki pieniężne zostały zarekwirowane w związku z rzekomym sprzeniewierzeniem pieniędzy zdobytych na rzecz ubogich kolegów partyjnych. Mimo
ogromnych problemów narodowcom udało się w końcu rozdać 160 paczek na
rzecz potrzebujących. Prasa narodowa tłumaczyła te wydarzenia jako nieudolny
atak sanacji, którego celem było odwrócenie uwagi mieszkańców Przemyśla od
nadużyć wykrytych w Komunalnej Kasie Oszczędności. To właśnie w skonfiskowanym świątecznym numerze „Ziemi Przemyskiej” znalazły się rewelacje na ten
temat142.
U schyłku Polski przedwojennej SN mocno odcisnęło swoje piętno na życiu
politycznym Przemyśla. Narodowi demokraci wchodząc na coraz to szersze obszary społeczne miasta przygotowywali się niejako do przejęcia steru rządów
w najbliższej przyszłości. Dowodem żywotności idei narodowych oraz wzrastającej ich roli na gruncie przemyskim było organizowanie wielu akcji politycznych.
Miejscowi działacze urządzali uroczystości na cześć doniosłych wydarzeń z historii Polski i ruchu narodowego, wiece polityczne oraz akcje społeczno-gospodarcze
o podłożu antyżydowskim. 17 I 1937 r. endecy obchodzili 10-lecie narodowego
Przemyśla. W siedzibie „Sokoła” po raz pierwszy na zebraniu publicznym w mieście odśpiewano „Hymn Młodych”. Uroczystości te połączono z obradami rady
powiatowej SN, która po analizie sprawozdań i statutu organizacyjnego wysunęła
wniosek, iż narodowcy zdominowali niemal całkowicie życie polityczne powiatu143. 17 IV 1937 roku na zebraniu w „Sokole” S. Głąbiński ustosunkował się do
problemu ukraińskiego, a W. Bilan wypowiedział opinie o „zupełnie zażydziałym
socjalizmie, przedsionku komuny”. Po części oficjalnej spotkania odbyła się odprawa powiatowa SN, która wykazała, że na terenie objętym jej działaniami istnieje 21 żywotnych kół, zaś we wszystkich pozostałych miejscowościach ze swoich zadań wywiązują się mężowie zaufania144. Przemyscy politycy spod znaku SN
w przededniu rocznicy uchwalenia konstytucji Trzeciego Maja 2 V 1937 r. stawili
się na tradycyjnym zebraniu patriotycznym. Zdaniem „Ziemi Przemyskiej” obcho142
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dy majowe pokazały, że „sanacja umarła i Koc jej nie ożywi”145. Przedstawiciele
obozu narodowego ubrani w jasne koszule wzięli udział w uroczystym pochodzie
15 VIII 1937 r. z okazji rocznicy bitwy warszawskiej146. 30 VIII 1937 r. w Przemyślu pojawił się gen. J. Haller na zaproszenie prezesa miejscowego „Sokoła”
dr A. Kropińskiego i komendanta Związku Hallerczyków Winiarskiego147. Narodowców nie dopuszczono natomiast do udziału w obchodach święta odzyskania
niepodległości wskutek sprzeciwu władz148. Spektakularną akcję społeczną w dniach
5-12 XII 1937 r. zorganizował Wydział Gospodarczy SN. Kampania o charakterze
ekonomicznym „Przemyśl bez Żydów” stała się najgłośniejszą inicjatywą lokalnych działaczy w okresie międzywojennym.
Narodowcy z Przemyśla godnie uczcili pamięć zmarłego 2 I 1939 r. Romana
Dmowskiego. 6 I zorganizowano żałobny apel, po którym dwudziestoosobowa
delegacja „Pracy Polskiej” i SN na czele z prezesem i członkiem Rady Naczelnej
partii W. Bilanem udała się na uroczystości pogrzebowe. „Ziemia Przemyska”
szczyciła się, że wieniec z napisem „Budowniczemu Polski – Narodowcy Przemyscy” należał do najpiękniejszych149. 14 I 1939 r. w „Sokole” odbyła się żałobna
akademia, na której wezwano Radę Miejską do uhonorowania imieniem R. Dmowskiego Placu na Bramie. Wniosek ten w ówczesnych realiach nie miał żadnych
szans realizacji, choć poparło go dwóch radnych sanacyjnych Michał Listkiewicz
i Władysław Wojnar150. Lokalni działacze partyjni hołdowali tradycji endeckiej,
a wyrazem tego było kultywowanie postaci Dmowskiego, z którym wiązano idee
mocarstwowości Polski. Przy analizie dorobku politycznego przemyskiej SN nie
można pominąć również aktywnego uczestnictwa lokalnej organizacji w prace
wykraczające poza ramy ścisłej przynależności terytorialnej. Działacze tej partii
nie ograniczali bowiem horyzontów swoich zainteresowań na tereny Przemyśla
i okolic, o czym świadczy udział licznych delegacji w zjazdach ogólnokrajowych
oraz publikacje „Ziemi Przemyskiej” na temat sytuacji panującej w innych regionach państwa.
Politycy narodowi mocno zaznaczyli swoją obecność na forum przemyskiej
Rady Miejskiej. Radni z klubu narodowego w odczuciu W. Bilana stanowili „sumienie polskie”, stojące na straży idei, iż „Przemyśl musi być nie tylko z nazwy,
ale ze swej najgłębszej treści i barwy narodowościowej tylko polski”151. Bytność
przedstawicieli endecji w Magistracie nie ograniczyła się do biernego przyglądania się poczynaniom rządzących. Narodowcy w chwili rozpoczęcia piastowania
funkcji przeszli do twardej opozycji wobec „żydo-sanacji”. Już na jednym z pierwszych zebrań ukonstytuowanej Rady narodowcy po złożeniu przez Bilana deklara145
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cji krytykującej przydział miejsc w komisjach, demonstracyjnie opuścili salę obrad152. Główny atak endecki skierowany był na urzędującego prezydenta Leonarda
Chrzanowskiego, którego oskarżano o nieracjonalną politykę finansową miasta153.
Na posiedzeniu RM w dniu 26 VII 1935 roku szef klubu narodowego dr Kropiński
wygłosił przemówienie o katolickim charakterze miasta, po czym na jego wniosek
w sali radzieckiej umieszczono krzyż. Polityk ten poruszył wtedy także kwestię
nazwania jednej z ulic imieniem J. Kostrzewskiego154. Prawdziwą burzę wywołał
przeforsowany przez Radę projekt socjalistów przemianowania nazwy ul. Barskiej
na Daszyńskiego. 3 VII 1937 r. radny Bilan wniósł do Urzędu Wojewódzkiego
protest przeciw tej uchwale. Naczelnik Wydziału Samorządowego UW Serafin
uwzględnił jednak petycję narodowców i pozostawił w Przemyślu ul. Barską155.
Nie był to jednak koniec tej sprawy, gdyż 27 I 1938 r. zgodnie z kolejną uchwałą
Rady Miejskiej część ulicy Barskiej przekształcono na ul. Daszyńskiego. Narodowcy znowu protestowali, a dla obrony swoich racji wykorzystywali memoriał
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego do MSW z roku 1937 o upamiętnianiu
ważnych wydarzeń z naszego dorobku historycznego.
Na początku 1938 r. Narodowcy rozpoczęli kampanię na rzecz rozpisania nowych wyborów samorządowych w Przemyślu. Na dorocznych uroczystościach
opłatkowych w „Sokole” (9 I 1938) poddano ostrej krytyce zarząd miasta, który
doprowadził do znacznego deficytu i olbrzymiego zadłużenia miasta. Winą za ten
stan rzeczy obarczono „napływowego żydka rzeszowskiego” dr. Reichmana, zdaniem endeków od wielu lat sprawującego faktyczne rządy na ratuszu. W związku
z tym uczestnicy obrad przyjęli rezolucję, która w pkt. 4 głosiła: odważna i bezkompromisowa postawa radnych SN, walczących w Radzie Miejskiej o wyzwolenie
samorządu przemyskiego spod władzy żydo-ozonowej powoduje, że jedynie w radzieckiej reprezentacji narodowej widzą Polacy Przemyśla swoich reprezentantów,
a w owocnej ich działalności znajdują pełne usprawiedliwienie do oddania rządów
na ratuszu w ręce narodowe156. Głosowanie w Przemyślu przeprowadzono dopiero
21V 1939 roku. Okres kampanii obfitował w spięcia między trzema najpoważniejszymi siłami politycznymi w mieście, tj. Ozonem, socjalistami i narodowcami. Gazeta PPS „Nowy Głos Przemyski” alarmowała mieszkańców miasta o rzekomym
sojuszu endecji z ugrupowaniem rządzącym157. Kalkulacje poczynione przez miejscowych działaczy SN dały im podstawy do samodzielnego wystawienia listy kandydatów na radnych. Narodowcy szli do tych wyborów na fali sukcesów osiągniętych w wyborach lokalnych w całym kraju. Redakcja „Ziemi Przemyskiej” przytaczała statystyki wyborcze, które pokazywały społeczeństwu, że nastał czas zwycięskiego pochodu myśli narodowej. Szczególnie odnotowywano fakt wzrostu liczby
152
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radnych kojarzonych z SN na terenie Małopolski w takich miejscowościach, jak
Jarosław, Brzozów, Rymanów, Pilzno, Ropczyce, Dębica i Dobromil158. Sanacyjny
„Tygodnik Przemyski” po fiasku prób porozumienia z narodowcami obwieścił, że
projekt „solidarnego współdziałania wszystkich elementów polskich” został zburzony przez „fałszywych proroków”159. Doprowadziło to do nieuchronnej konfrontacji tuż przed wyborami. Główna Komisja Wyborcza, wykorzystując niejasne zapisy ordynacji wyborczej, unieważniła 16 list, spośród 47 zgłoszonych w dziesięciu
okręgach miejskich. Restrykcje ze strony władz objęły listę narodową w czterech
okręgach. Szans wyborczych pozbawiono w ten sposób czołowych działaczy SN
w mieście, w tym W. Bilana, dr H. Świątnickiego, ks. dr Żurawskiego, dr S. Kratochwilową, J. Porembalskiego, M. Męcińskiego oraz A. Skarżyńskiego160.
W wyborach w Przemyślu zwyciężył, pozostający pod auspicjami władzy, Polski Komitet Wyborczy Zjednoczonych Organizacji Społecznych i Gospodarczych,
który uzyskał 15 spośród 40 przydzielonych mandatów. Spory sukces odnieśli socjaliści, którym przypadło w udziale 11 miejsc w Radzie Miejskiej161. Z ramienia
narodowców do Rady weszli Głowacz, ppłk Hanka, ppłk Stutzmann, dr Kropiński
oraz Malawski. Naczelny organ miejscowej sanacji nie krył radości z powodu porażki wyborczej SN, któremu nie pomogły liczne spotkania wyborcze, jak to określono, z „importowanymi mówcami Rymarem i Januszajtisem”162. Bilan w odpowiedzi na wyniki wyborcze skrytykował ordynację wyborczą, a zwłaszcza zapis
pozwalający GKW badać autentyczność podpisów wyborców pod listami kandydatów, który mógł być dowolnie interpretowany. Narodowcy złożyli także protest
w sprawie unieważnienia list w okręgach I, III, VI i VIII. „Ziemia Przemyska” przytaczała za „Warszawskim Dziennikiem Narodowym” dane liczbowe, wedle których lista SN otrzymała 7017 ważnych głosów oraz 8550 unieważnionych. „Ozon”
miał łącznie uzyskać 25448 głosów, a drugi w kolejności PPS 18272 głosów163.
Kwestia ewentualnego powtórzenia wyborów w spornych okręgach nie została jednak rozpatrzona przez organ do tego powołany z powodu rychłego wybuchu wojny.
W Przemyślu w latach 1926-1939 koncepcje endeckie rozwijane były przez
organizacje afiliowane. Do początku lat 30. znaczenie swoje podtrzymywała Narodowa Organizacja Kobiet, w której prym wiodły Wanda Drużbacka i Gabriela
Tutkowa. 3 XI 1929 r. obchodzono uroczystość 10-lecia tej organizacji (do 1923 r.
istniała pod szyldem PKP). W trakcie mszy św. w kościele Najświętszego Serca
Pana Jezusa bp. Nowak poświęcił sztandar zasłużonego dla pracy społecznej
w mieście stowarzyszenia164. W nowych warunkach politycznych NOK konkuro158
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wało z sanacyjnym Związkiem Pracy Obywatelskiej Kobiet, który był oskarżany
przez „Ziemię Przemyską” o kontakty z masonerią165. Władze starostwa zadecydowały o zawieszeniu NOK w 1933 r., co było początkiem stopniowego upadku
organizacji166. Endecja posiadała przez cały badany okres wpływy w „Sokole”, co
narażało towarzystwo na zarzuty ze strony przeciwników o jego nadmierne upolitycznienie. Wieloletni prezes miejscowego „Sokoła” J. Kostrzewski w odpowiedzi na doniesienia „Słowa Polskiego” stwierdził, że za atakami tymi stoją siły, które nie akceptują naczelnego hasła organizacji „Bóg i Ojczyzna”167. Sanacja dążyła
do przejęcia „Sokoła” w orbitę swoich wpływów. Mimo wielu wysiłków organizacyjnych poczynionych przez władze na Walnym Zebraniu w 1929 r. w kierownictwie towarzystwa pozostały osoby związane z ruchem narodowym. Funkcję
prezesa nadal piastował J. Kostrzewski, zaś jego zastępcą był J. Godek168. W latach 30. pozycja narodowców w „Sokole” mocno się utrwaliła. Zwłaszcza wybór
dr. A. Kropińskiego na szefa przemyskiego gniazda w roku 1935 był wyraźnym
opowiedzeniem się organizacji po stronie SN169.
Narodowi demokraci pod wpływem trwałej recesji gospodarczej rozpoczęli
akcję mającą na celu pozyskanie robotników dla „Pracy Polskiej”. Impulsem do
energicznej agitacji wśród warstwy tradycyjnie pozostającej pod wpływami PPS
był strajk w Przemyślu, w sierpniu 1936 r. Udana mediacja kierownika „PP” Rebelowskiego oraz lidera SN – Bilana między protestującymi robotnikami miejskimi a władzami przyniosła pozytywne efekty dla narodowców. Pod wpływem
tych wydarzeń odbył się pochód robotniczy pod antyżydowskimi hasłami
z udziałem 300 osób oraz zorganizowano pierwsze publiczne zebranie „PP” 27
VIII 1936 r.170 Na zebraniu w „Sokole” 8 XI 1936 r. pojawiło się ponad 500
osób, co dowodzi zainteresowaniu, jakim wśród robotników cieszyła się inicjatywa
endeków. Na czele miejscowego oddziału „PP” stanęli T. Kwiatek (przewodniczący) oraz L. Uchwat (zastępca)171. Narodowcy z Przemyśla kładli duży akcent na
kwestie związane z rozwojem gospodarki narodowej. Poza efektywną działalnością „PP” w mieście zorganizowano Polską Kasę Bezprocentową, we władzach
której zasiedli m.in. dr K. Zygmunt, W. Bieniek, F. Dołęga, ks. E. Sandałowski
oraz ppłk F. Stutzmann172. Niepowodzenia spotkały narodowców na polu pracy
oświatowej, po tym jak władzom udało się przejąć TSL.
Ruch narodowy był ważnym ogniwem życia politycznego Przemyśla w dobie
odrodzonej Polski. Działacze narodowo-demokratyczni trwale zapisali się na kar165
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tach historii miasta angażując się w odbudowę lokalnego aparatu władzy. Prowadzili przy tym szeroką akcję polityczną, której celem było kształtowanie idei
wszechpolskich w świadomości społeczności przemyskiej. Ich zabiegi przynosiły
coraz większe efekty dzięki rozbudowie organizacji afiliowanych. Narodowcom
nie udało się do końca zrealizować swoich planów ze względu na trudności w pozyskiwaniu szerszego grona społecznego. Przemyśl w okresie II RP miał bowiem
skomplikowaną strukturę narodowościową i społeczną. Szereg grup nie identyfikowało się z programem narodowym, gdyż ten w znacznym stopniu ograniczał ich
prawa. Obozowi narodowemu udało się jednak zgromadzić stabilny elektorat, który w znacznym stopniu wywodził się z polskich środowisk inteligenckich i kupieckich.
Lata 1918-1939 były okresem dynamicznego rozwoju politycznego nurtu narodowego w Przemyślu. W ośrodku tym, podobnie jak i na obszarze całego kraju
myśl endecka wyrażała poglądy dużej części polskiego społeczeństwa. Dzięki
wsparciu swoim autorytetem działań endecji przez osoby powszechnie uznane
w mieście, ruch ten stopniowo wkraczał na coraz szersze obszary społeczne. Dr
L. Tarnawski, J. Kostrzewski czy F. Przyjemski jako reprezentanci tradycyjnych
wartości narodowych, niejako predestynowani byli do odgrywania znaczących
ról w budowie form życia instytucjonalnego miasta. Jednak faktycznym impulsem do podjęcia szerszej ofensywy politycznej w Przemyślu było wkroczenie
nowego pokolenia działaczy ruchu narodowego tuż po zamachu majowym. Jego
czołowym przedstawicielem był W. Bilan, z którym wiąże się bogata historia
zmagań endecji z sanacją. „Młodzi” nadali lokalnemu obozowi wyraziste oblicze,
które do chwili obecnej jest oceniane niejednoznacznie przez badaczy.
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Włodzimierz Bilan – prezes SN w Przemyślu.

ROCZNIK PRZEMYSKI, t. XLV: 2009
z. 4, HISTORIA
JOLANTA KAMIŃSKA-KWAK (Rzeszów)

ŻYCIE POLITYCZNE W PRZEMYŚLU
W LATACH 1926-1939 (CZ. 2)
Zamach majowy, dokonany w 1926 r. przez Józefa Piłsudskiego, sprawił, że
w życiu politycznym II Rzeczypospolitej zaszły istotne zmiany. Wprawdzie nie
rozpisano nowych wyborów po dymisji rządu Wincentego Witosa i prezydenta
Stanisława Wojciechowskiego, ale w funkcjonowaniu partii politycznych, zarówno
tych, które poparły przewrót, jak i jemu przeciwnych dokonały się poważne przeobrażenia w zakresie programów, jak i form aktywności. Poniżej zasygnalizowane
zostały te z nich, które miały wpływ na kształtowanie się życia politycznego Przemyśla w okresie rządów pomajowych1.
Zapoczątkowany został nowy rozdział w działalności ruchu ludowego, szczególnie PSL „Piast”, którego przywódca stał na czele obalonego rządu. Zamach poparły bowiem wszystkie partie chłopskie, z wyjątkiem właśnie PSL „Piast”. Pogłębiało się wówczas zauważane już wcześniej rozdrobnienie w ruchu ludowym.
Z „Piasta” wystąpił sędziwy Jakub Bojko, który zorganizował prosancyjne „Zjednoczenie Ludu”2. Jan Stapiński odszedł ze „Stronnictwa Chłopskiego”, utworzonego w 1926 r., i reaktywował działalność popierającego obóz rządzący „Związku
Chłopskiego”. W listopadzie 1927 r. powołano także nową organizację ludową
„Lewica Chłopska”.
W listopadzie 1926 r. odbył się V nadzwyczajny Kongres PSL „Piast” w Krakowie, podczas obrad którego uchwalono nowy program stronnictwa. W sprawach
zasadniczych nie różnił się on jednak od wcześniejszych (z lat 1919 i 1921).
W kwestii ustroju optowano w dalszym ciągu za republikańską formą rządu i rozwiązaniami wprowadzonymi konstytucją marcową z 1921 r. Podkreślano wiodącą
rolę chłopów w życiu społeczno-politycznym kraju3. Podjęto wówczas decyzję
o nasileniu działalności organizacyjnej, wymieniano nie wykazujących aktywności
instruktorów, urządzano liczne kursy dla działaczy; w województwie krakowskim
i lwowskim, jeszcze przed wspomnianym kongresem odbyły się konferencje powiatowe partii. W Przemyślu, 11 października 1926 r. miał miejsce zjazd członków
tej partii z terenu województwa lwowskiego, którego celem było wzmocnienie
1
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R. 43, 2008, z. 4, Historia.
2
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Szaflik, Polskie Stronnictwo Ludowe Piast 1926-1931, Łódź 1970, s. 131.
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stronnictwa w regionie. Obecni byli na nim czołowi jej przywódcy, m.in.: Wincenty Witos, Bruno Gruszka i Walenty Toczek4.
W trudnej sytuacji znalazła się również endecja. Przewrót majowy sprawił, że
ruch narodowy skupiony do tej pory w ramach parlamentarnej aktywności ZLN,
będący częścią składową wszystkich dotychczasowych rządów, musiał odtąd podejmować działalność w warunkach opozycyjnych. Początkowo trudno było się
odnaleźć partii narodowej w nowych warunkach społeczno-politycznych, dlatego
też działacze endeccy szukali wyjścia z zaistniałej sytuacji próbując dostosować
formy działania do nowych okoliczności5.
Rozbity przez zamach majowy i wewnętrznie skłócony obóz narodowy wymagał radykalnej i gruntownej reformy wewnętrznej, którą od dłuższego już czasu
planował R. Dmowski. Stworzył on idee wielkiej, silnej Polski rządzonej przez endecję na wzór faszystowskich Włoch, a plany powołania nowej, integrującej całą
prawicę organizacji snuł już od połowy lat 20., konsultując je wielokrotnie na
przełomie roku 1924/25 z członkami obozu narodowego. W połowie 1925 r. rozpoczął prace przygotowawcze, które przyspieszył bezpośrednio po zamachu majowym6. W wyniku podjętych działań w grudniu 1926 r. w Poznaniu powołano Obóz
Wielkiej Polski (OWP). R. Dmowski uznał, że tylko nowa forma organizacyjna
będzie w stanie stawić czoła sanacji, gdyż dotychczasowy reprezentant endecji
w życiu politycznym ZLN nie wywiązywał się ze swoich zadań7. W założeniach
przywódcy ruchu narodowego i jego współpracowników organizacja ta miała być
czynnikiem integrującym wszystkie ugrupowania prawicowe, zbliżone ideowo do
endecji, których celem była obrona interesu narodowego zagrożonego przez obóz
sanacyjny8. Zamysł Dmowskiego, by w ramach jednej organizacji zjednoczyć
członków i sympatyków tych partii, które on uważał za narodowe, nie został zrealizowany. Stronnictwo Chrześcijańsko-Narodowe, PSL-„Piast” i Narodowa Partia
Robotnicza, ugrupowania do których ta oferta została skierowana, z różnych powodów, bądź nie chciały, bądź nie mogły wejść w ściślejsze porozumienie z endecją. W szeregach własnego obozu, przede wszystkim zaś w strukturach Związku
Ludowo-Narodowego idea ta też nie wywołała entuzjazmu9.
Na czele OWP stanął Roman Dmowski jako Wielki Oboźny, przy którym
utworzona została Wielka Rada; akcja OWP docelowo miała objąć cały kraj, który
został podzielony na 6 dzielnic, a te z kolei na województwa i powiaty. Na czele
4
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W czasie zamachu majowego Roman Dmowski przebywał we Francji skąd bezskutecznie próbował dowiedzieć się czegoś o sytuacji politycznej w państwie. Cały rok 1926 poświecił on na studiowanie doświadczeń włoskiego faszyzmu, planując już wtedy stworzenie organizacji opartej na strukturze partii faszystowskiej.
6
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każdej jednostki terytorialnej stał oboźny. Na omawianym terenie funkcję oboźnego Oddziału OWP w Przemyślu objął Wacław Tutek. Organizacja ta nie rozwinęła
większej aktywności na omawianym terenie, gdyż zarządzeniem wojewody lwowskiego P. Dunina-Borkowskiego wydanym w październiku 1927 r. został rozwiązany, co jednak nie oznaczało końca jego działalności10.
Do OWP przystąpiło przemyskie Zrzeszenie Młodzieży Narodowej (ZMN)
powołane w październiku 1926 r. przez młodych działaczy narodowych, głównie
studentów uczelni lwowskich. Od marca 1928 r. do marca 1933 r., kiedy zostało
ono rozwiązane przez ministra spraw wewnętrznych, kierował nim Włodzimierz
Bilan11. W ramach Dzielnicy Lwowskiej powołano także okręg Przemyski Ruchu
Młodych, na czele którego stanął wspomniany W. Bilan12. Odmiennie niż OWP
rozwinął on aktywną działalność na omawianym terenie. W kwietniu 1929 r.
w Przemyślu miał miejsce I zjazd okręgowy Ruchu Młodych, w czerwcu natomiast jego członkowie weszli w skład delegacji przemyskiej na kongres Stronnictwa Narodowego w Poznaniu13. W roku 1932 w szeregach tej organizacji w mieście
odnotowano 200 członków, w tym 50 kobiet14.
Pomimo utrudnień ze strony władz, działające dalszym ciągu przemyskie koło
ZLN, któremu przewodził Jan Godek, nadal aktywnie starało się uczestniczyć
w życiu politycznym i społecznym miasta. W styczniu 1927 r. podczas tradycyjnego opłatka w „Sokole” S. Rymar mówił o rozwoju narodowych szeregów młodzieży akademickiej, zaś W. Tutek przedstawił główne założenia programu OWP15.
Swoje struktury zaczął budować po przewrocie majowym obóz rządzący, gdyż
pomimo działalności licznych partii i stowarzyszeń go popierających i z nim związanych, był on pozbawiony organizacji zrzeszającej wiodące jego siły. Jako reprezentacja obozu sanacyjnego został powołany u schyłku 1927 r. Bezpartyjny Blok
Współpracy z Rządem (BBWR). Początkowo jego program stanowiła „bliżej nieokreślona filozofia sanacji”, której celem naczelnym miało być wzmocnienie państwa poprzez reformy systemu politycznego. W ogłoszonej następnie deklaracji
programowej, oprócz krytyki konstytucji marcowej, sejmu i partii politycznych
zawarto postulaty wzmocnienia państwa, zwiększenia zakresu władzy prezydenta,
powołania silnego rządu, ograniczenia wpływu partii, a z zagadnień gospodarczych
podkreślano przede wszystkim potrzebę rozwoju gospodarki. Wiodącą miała stać
się tzw. ideologia państwowa; interes państwa uznano za nadrzędny16. Do ugrupowania, jego przywódcy W. Sławkowi, udało się pozyskać niektórych członków
PPS, PSL ”Piast” oraz partii mniejszościowych. Warto dodać, że byli i tacy, dla
10
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których związanie się z BBWR stanowiło najkrótszą drogę do zrobienia kariery,
uzyskania władzy czy pieniędzy. Baza społeczna tego ugrupowania była bardzo
zróżnicowana. Poparli je przedstawiciele burżuazji, inteligencji, drobnomieszczaństwa, a w niektórych regionach chłopi i robotnicy, a także część ludności żydowskiej. W orbicie wpływów BBWR znajdowały się: Związek Związków Zawodowych (1931), Związek Strzelecki, Związek Legionistów, Związek Oficerów Rezerwy W pierwszej połowie lat 30. obóz rządzący w dalszym ciągu zasilali działacze bądź niewielkie grona członków partii opozycyjnych17. Funkcję prezesa przemyskiego okręgu organizacji BBWR pełnił inż. Ludwik Skorski18.
W skład BBWR weszła również utworzona w 1925 r. Partia Pracy, której działacze poparli w pełni zamach majowy. W mieście, z inicjatywy inż. Kazimierza
Osińskiego powstał oddział Partii Pracy, współdziałający z BBWR. Jego szeregi
zasilili głównie dawni członkowie Narodowej Partii Robotniczej. Ugrupowanie to
stawiało sobie za cel: odrodzenie gospodarcze kraju, dobro ludzi pracy, sanację
miasta. Postulowano ponadto wygospodarowanie odpowiednich sum na kredyty
budowlane, powstanie szkoły przemysłu budowlanego, budowę drugiego mostu na
Sanie, pożyczki inwestycyjne, automatyczny awans funkcjonariuszy państwowych.
Na czele nowo powołanej organizacji stanął wspomniany Kazimierz Osiński19.
Niedługo po zamachu majowym uwidoczniły się w PPS sprzeczności, które doprowadziły do wystąpienia z niej niektórych działaczy. W kwestii programu generalnie do 1937 r. obowiązywał formalnie ten uchwalony w roku 1920, a działania
partii w drugiej połowie lat 20. i początkach 30. skupiły się na obronie systemu
demokratycznego oraz praw obywatelskich. Corocznie PPS organizowała obchody
pierwszomajowe, akcentowano hasła autonomii dla mniejszości narodowych (robotniczym partiom żydowskim czy ukraińskim udostępniała ona sale przemyskiego
Domu Robotniczego). Partia urządzała i wspierała strajki robotnicze na terenie
Przemyśla i powiatu. W 1928 r. OKR PPS w Przemyślu zrzeszał 903 członków.
W roku 1926 w jego ramach odnotowano 7 komitetów partyjnych, dwa lata później
– 13, od początku lat trzydziestych ich liczba uległa zmniejszeniu, z 10 w 1931 do
7 w roku 1934, natomiast w 1937 r. nastąpił wzrost do 1620. Wiodącymi działaczami na terenie miasta byli: Ludwik Grosfeld oraz Józef Beluch.
Jak już wspominano, w łonie PPS, która poparła przewrót majowy zaczęły
kształtować się postawy opozycyjne. Ich wyrazem było utworzenie przy współudziale komunistów, PPS-Lewicy, także na terenie powiatu przemyskiego, gdzie
partia ta odnotowała największe wpływy w całym okręgu. W Przemyślu miał
swoją siedzibę Komitet Okręgowy PPS-Lewicy, koordynujący jej działania na ob17
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szarze okręgu (powiaty: dobromilski, jarosławski, mościcki, przemyski, brzozowski, krośnieński, leski i sanocki). W powiecie przemyskim zrzeszała ona 150
członków (1928). W roku 1931 za współpracę z komunistami została ona rozwiązana21.
W dalszym ciągu aktywni starali się być członkowie partii komunistycznych,
głównie Komunistycznej Partii Polski (KPP). W Przemyślu funkcjonował Komitet
Okręgowy Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy (KPZU); partia ta stanowiła
część składową KPP, ale na zasadach autonomicznych. W stolicy powiatu przed
rokiem 1926 zrzeszonych było w niej 38 robotników oraz 10 chłopów. W sumie
okręg przemyski w 1925 r. skupiał 173 członków tej partii, a w następnym już 241.
Jej zaplecze stanowili przede wszystkim kolejarze, krawcy, metalowcy. Władze
partii dążyły do uzyskania wpływów w związkach zawodowych i organizacjach
społecznych prezentujących zróżnicowane oblicze narodowościowe22. Członkowie
partii reprezentowali zróżnicowane oblicze narodowościowe, gdyż oprócz Polaków
byli w niej Żydzi i Ukraińcy. W początku lat 30. organizacja przemyska KPZU
skupiała 56 osób, wśród których dominowali Ukraińcy, a następnie Żydzi; Polaków było zaledwie 2. W 1928 r. nasiliły się aresztowania wśród komunistów;
w lutym zatrzymano na terenie miasta 18 osób pod zarzutem działalności komunistycznej i antypaństwowej, podczas których zarekwirowano broszury oraz 6 granatów. Kolejne miały miejsce w maju tego roku23. KPZU przede wszystkim rywalizowała o wpływy wśród robotników z PPS; szczególnie w organizowaniu strajków czy manifestacji pierwszomajowych.
W mieście w dalszym ciągu największą rolę wśród ludności żydowskiej odgrywały te partie polityczne, które funkcjonowały już w pierwszej połowie lat 20. Cieszące się popularnością ugrupowania syjonistyczne w swoich programach lansowały postulat emigracji Żydów do Palestyny, wzmacniania ich świadomości narodowej oraz utworzenia tam państwa żydowskiego. Część syjonistów popierała po
przewrocie majowym BBWR, nasiliła się wówczas także ich działalność. Na czele
lokalnej organizacji stał w mieście adwokat Maurycy Reich, a jej sekretarzem był
kandydat adwokacki Jakub Horn24. W Przemyślu działała także ekspozytura lwowskiego Związku Polaków Wyznania Mojżeszowego, którego członkowie głosili
program asymilatorski25. Nurt ortodoksyjny w mieście był reprezentowany przez
partię Agudas Jisroel, której przewodniczącym zarządu centrali lwowskiej był Jakub Wittels. W jego skład wchodził z Przemyśla Samuel Bahad. Partia ta nie przejawiała większej aktywności politycznej, zachowując lojalność wobec państwa polskiego, broniąc praw religijnych i interesów gospodarczych ludności żydowskiej,
optując za szkolnictwem wyznaniowym. Po zamachu majowym część jej działaczy
21
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współpracowała z sanacją, niektórzy wstąpili formalnie do BBWR. W latach 30.
zaczęła ona intensywnie popierać hasła emigracyjne. Do 1935 r. partia ta podkreślała swoje lojalne stanowisko wobec rządu polskiego. Jej przedstawiciele uczestniczyli w wyborach parlamentarnych w 1935 i 1938 r., niektórzy nawet kandydowali do parlamentu z list BBWR26.
Żydowski ruch socjalistyczny był reprezentowany w mieście przez Powszechny
Żydowski Związek Robotniczy-BUND, który występował przeciwko planom syjonistów, stojąc na stanowisku rozwiązania kwestii żydowskiej w procesie zmiany
ustrojowej i autonomii kulturalno-narodowej Żydów. W 1935 r. uchwalono deklarację ideową, w której podkreślono łączność z ruchem socjalistycznym w Polsce
i świecie, skrytykowano ZSRR oraz propagowano hasło wspólnego działania przeciwko kapitalistom. Ponadto występował on w obronie zagrożonych swobód demokratycznych. W Przemyślu członkowie BUND-u współpracowali z miejscową
PPS. W roku 1938 obchodzono 40. działalności partii, o czym donosił „Nowy Głos
Przemyski”27.
Wśród partii ukraińskich największym poparciem cieszyło się w dalszym ciągu
nacjonalistyczne Ukraińskie Zjednoczenie Narodowo-Demokratyczne (UNDO)
lansujące program zawierający postulaty zjednoczenia wszystkich ziem ukraińskich w celu utworzenia niepodległego państwa, wspierało ono też rozwój oświaty
i spółdzielczości. Kolejny program UNDO został przyjęty na listopadowym zjeździe w 1926 r.; opowiadano się w nim za utworzeniem niepodległej Ukrainy jako
państwa demokratycznego, zapowiadano podział ziemi między chłopów, upaństwowienie zakładów przemysłowych, domagano się szkół z językiem ukraińskim28. W Przemyślu przywódcą UNDO był adwokat Włodzimierz Zahajkiewicz.
UNDO zrzeszało znaczny odsetek ludności ukraińskiej, cieszyło się dużym poparciem wśród inteligencji, drobnomieszczaństwa oraz kleru. W orbicie wpływów
UNDO pozostawało w dalszym ciągu wiele organizacji społecznych, stowarzyszeń
kulturalno-oświatowych, spółdzielni (m.in. „Proświta, „Ridna Szkoła”, „Sokił”,
„Centrosojuz”), chociaż musiała już konkurować w latach 30. o wpływy w nich
z innymi partiami ukraińskimi29. Partia podejmowała wówczas aktywne działania
na rzecz reaktywowania zamkniętych czytelń „Proświty” i nasilenia akcji oświatowej wśród ludności wiejskiej powiatu przemyskiego30. W łonie przemyskiej UNDO
w drugiej połowie lat 30. narastał sprzeciw wobec lojalnej polityki kierownictwa tej
partii odnośnie władz polskich31.
W 1926 r. najpoważniejszym konkurentem UNDO stała się Ukraińska Organizacja Wojskowa (UWO). W styczniu 1929 r. utworzono partię Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów (OUN), będącą kontynuacją UWO. Swoje struktury budo26
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wała ona również na terenie miasta i powiatu przemyskiego. Partia ta funkcjonowała nielegalnie prowadząc akcję sabotażową i terrorystyczną, która nasiliła się
w latach 30. Najaktywniejszymi jej działaczami na omawianym terenie byli: Borys
Miron Witoszyński, Osyp Saneczko, Piotr Fedaczyński, Paweł Głębocki32. Organizacja ta propagowała hasła niepodległej Ukrainy, bez kompromisu z Polską czy
ZSRR, optowała za walką zbrojną dla osiągnięcia tego celu. Jej członkowie starali
się na terenie powiatu przemyskiego zdobyć wpływy w ukraińskich organizacjach
kulturalno-oświatowych, jak i tworzyć nowe jej struktury i pozyskiwać członków
do już istniejących. Przykładowo, uczniowie państwowego gimnazjum ukraińskiego w Przemyślu założyli oddział (hurtok) w Poździaczu33.
Kolejnym ugrupowaniem nacjonalistycznym, które powstało w 1933 r. w wyniku rozłamu w UNDO był Front Jedności Narodowej deklarujący wrogie stanowisko wobec Polski. Społeczeństwo ukraińskie miało być narodem walczącym, a celowi temu miało być także podporządkowane życie kulturalno-oświatowe. Partia ta
po 1933 r. przyjęła taktykę ostrej opozycji i stała się przeciwnikiem UNDO, jednocześnie starając się zachować możliwość legalnej działalności dla ruchu nacjonalistycznego. Nie zdobyła ona jednak większych wpływów wśród społeczności ukraińskiej34.
Na rok 1927 zaplanowane były w Przemyślu wybory samorządowe. Z inicjatywy endecji został zawiązany Polski Komitet Wyborczy (PKW), początkowo apolityczny, ale grupujący społeczność polską. Miejscowi narodowcy nie wykluczali
nawet koalicji z przedstawicielami sanacji, aby osiągnąć sukces wyborczy w konfrontacji z ugrupowaniami reprezentującymi mniejszości narodowe. Wywiązał się
wówczas spór między endecją a chadecją, gdyż ci drudzy przyłączyli się do Mieszczańskiego Komitetu Wyborczego35. Dlatego też skrytykowano powołanie przez
J. Kostrzewskiego wspomnianego, endeckiego PKW 36. Wskutek decyzji władz
wybory lokalne odbyły się z blisko rocznym opóźnieniem, a ich odroczenie uzasadniano nadużyciami magistratu. Komisarzem rządowym Przemyśla mianowano
na okres przejściowy dra Kazimierza Rościszewskiego37. W wyborach samorządowych zgłoszono kilka list. Lista narodowa w IV Kole uzyskała ponad 2 tys. głosów, ok. 3,8 tys. sanacja z „undowcami” i syjonistami oraz ok. 2,7 tys. socjaliści38.
W wyborach do III Koła PKW ułożył wspólną listę z Obywatelskim Komitetem
Żydowskim, która zdaniem „Ziemi Przemyskiej” wskutek oszustw nie zdobyła
żadnych mandatów39.
32
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28 listopada 1927 r. upłynęła kadencja parlamentu. Rozpoczęła się kolejna kampania wyborcza, w czasie której zaktywizowały się wszystkie liczące się siły polityczne w II Rzeczypospolitej. W skali całego kraju zgłoszono 35 list państwowych,
a w wielu okręgach wyborczych wystawiano również lokalne listy, stąd ich liczba
była znaczna. Doszło wówczas do serii incydentów, które głębokim echem odbiły
się wśród opinii publicznej. Wydarzenia te miały na ogół wygląd pospolitych burd,
które w prasie endeckiej zyskały oblicze nader sensacyjne i spowodowały spore zamieszanie. W czasie tej kampanii wyborczej «młodzi» z dzielnicy lwowskiej, zawiązali Komitet Wyborczy Młodych, który zorganizował bojówki; w gorącej, przedwyborczej atmosferze ścierały się one z podobnymi organizacjami sanacyjnymi40.
Kampania wyborcza zdecydowanie różniła się od dwóch poprzednich, gdyż do
walki politycznej wciągnięto administrację państwową, która robiła wszystko, aby
osłabić listy wyborcze opozycji, szczególnie endecji i „Piasta”. Do agitacji na rzecz
BBWR włączyli się ministrowie, polecenie wsparcia listy nr 1 otrzymali wojewodowie, którzy przekazali je także starostom i niższym urzędnikom. Starano się wytworzyć przyjazny klimat dla rządu, między innymi poprzez sprawną działalność
urzędów. Pomocy udzielali także funkcjonariusze policji. Niejednokrotnie zdarzało
się, że zwolennicy sanacji „rozbijali” wiece wyborcze opozycji, dochodziło do konfiskaty prasy czy ulotek. Ważnym aspektem w tej kampanii wyborczej były duże
środki finansowe, jakie posiadał BBWR na jej prowadzenie, o czym pisze m.in.
w swoich wspomnieniach H. Lieberman: „Otoczenie J. Piłsudskiego zabrało się od
razu do dzieła z wielkim tupetem i wrzaskiem. Tak wrzaskliwej i na modłę amerykańską zakrojonej kampanii wyborczej Polska dotąd nie znała. Odezwy, ulotki, afisze obozu rządowego posypały się na kraj w setkach tysięcy, a nawet milionach egzemplarzy. Cała armia płatnych agitatorów wyborczych została w ruch wprawiona.
Kupując pieniędzmi przeróżne słabsze lub charakteru pozbawione jednostki, usiłowano wprowadzić rozkład moralny i zamęt w stronnictwach opozycyjnych”41.
Agitację na rzecz BBWR, jak już sygnalizowano, prowadzili starostowie, wójtowie i sołtysi, którzy mieli kontrolować przebieg akcji wyborczej i wpływać na
właściwy jej przebieg. Urzędników państwowych i samorządowych prezentujących
odmienne od nakazanego stanowisko niejednokrotnie zwalniano. Warto dodać, że
wśród ludności wiejskiej zaangażowali się po stronie obozu rządzącego kierownicy
szkół. Władze krytykowano również za wywieranie presji na wojskowych, by ci
nakłaniali żony i córki do głosowania na sanację42.
W roku 1928 w czasie kolejnych wyborów Przemyśl w dalszym ciągu stanowił
okręg wyborczy nr 48, w którym walczono o 6 mandatów, a o które ubiegało się
około 150 kandydatów43. W mieście odnotowano ponad 27 tys. osób uprawnionych
40

K. Hrabyk, Po drugiej stronie barykady. Spowiedź z klęski, Pelplin 1938, s. 262-263; A. Tyszkiewicz, Obóz Wielkiej Polski..., s. 211.
41
H. Lieberman, Pamiętniki, Wstęp i opracowanie A. Garlicki, Warszawa 1996, s. 227.
42
„Ziemia Przemyska”, nr 5 z 28.01.1928.
43
„Tygodnik Przemyski”, nr 1 z 7.01.1928.
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do głosowania do sejmu, a do senatu powyżej 18 tys. Poszczególne partie rozpoczęły konwentykle i zebrania, atakowano adwersarzy politycznych, szczególnie na
łamach prasy. Dziennikarze „Tygodnika Przemyskiego” skrytykowali np. dra Włodzimierza Zahajkiewicza (miejscowego przywódcę UNDO) za napaść na endecję,
a także „Związek Chłopski”, którym ten zarzucił współpracę z komunistami44.
Kampania wyborcza, jaką prowadzono na tym terenie, jak to określił przywódca przemyskiej PPS H. Lieberman „była burzliwa i namiętna”. Jego kandydaturę
wystawiła partia w okręgu przemyskim, uważał on, że sanacja bardzo poważnie ją
potraktowała, gdyż uchodził za zaciętego przeciwnika J. Piłsudskiego. W tym celu, jak pisze w przywoływanych już wspomnieniach, do Przemyśla przybył oficer
ze sztabu generalnego, by z innymi miejscowymi oficerami doprowadzić do jego
klęski wyborczej. Stosowano w jej trakcie korupcję, miały miejsce akty przemocy.
Po raz pierwszy przegrał on walkę o mandat, a do sejmu wszedł z listy państwowej45.
Dysponując funduszami i zapleczem (również na omawianym terenie) BBWR
prowadził aktywną kampanię wyborczą. W tym celu ukonstytuował się komitet
wyborczy BBWR, na zebraniu inauguracyjnym w sali Gwiazdy, w którym wzięło
udział ok. 300 osób. E. Złotnicki wyjaśnił przyczyny jego narodzin, a prof. gimnazjalny A. Garlicki omówił sytuację w państwie. W celu pozyskania poparcia ludności wiejskiej przedstawiciele obozu rządzącego urządzali dla niej wiece przedwyborcze, podczas których agitowano na rzecz kandydatów z nim związanych46. Organizowano także liczne wiece pracowników państwowych i samorządowych, jak
również emerytów, zwolenników sanacji47.
W kampanię wyborczą na rzecz obozu sanacyjnego aktywnie zaangażowały się
kobiety, które popierały tę opcję polityczną. W tym celu w Warszawie zawiązał się
Demokratyczny Komitet Wyborczy Kobiet Polskich48. W Przemyślu Demokratyczny Komitet Wyborczy Kobiet Polskich ukonstytuował się 12 stycznia 1928 r.,
mimo dużych przeszkód natury materialnej, bowiem brakowało pieniędzy i organizacja musiała zaciągnąć pożyczkę. Inicjatorką jego powstania była Helena Stieberowa, która w grudniu 1927 r. powołała Ligę Kobiet w celu aktywnego udziału kobiet w kampanii wyborczej. Staraniem Ligi zawiązał się Demokratyczny Komitet
Wyborczy Kobiet Polskich, w skład którego weszły: Liga Kobiet, Rodzina Wojskowa, Stowarzyszenie Wdów po urzędnikach państwowych, część kobiet ze
Związku Polek i Związku Strzeleckiego. Chciały one „odciągnąć” od ZLN i PPS
najlepsze agitatorki, co niejednokrotnie przynosiło efekty. Powstały także liczne
komitety powiatowe tej organizacji49.
44

Tamże, nr 19 z 31.12.1927.
H. Lieberman, Pamiętniki..., s. 227.
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„Ziemia Przemyska”, nr 4 z 21. 01.1928.
47
„Tygodnik Przemyski”, nr 5 z 4.02.1928.
48
„Głos Prawdy”, 1928, nr 5.
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APP, Zespół: 414, Demokratyczny Komitet Wyborczy Kobiet Polskich w Przemyślu, sygn. 2, 4,
5, 6, 7, 8, 9; „Tygodnik Przemyski”, nr 5 z 4.02.1928.
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Nie powiodły się natomiast podejmowane przed wyborami próby konsolidacji
stronnictw narodowych. W Małopolsce Wschodniej doszło do wstępnych rozmów,
które jednak nie przyniosły zadowalających efektów. Tylko część SChN, skupiona
wokół K. Czartoryskiego i K. Dubanowicza, przystąpiła do tworzenia wspólnej listy z ZLN50. Ciosem dla endeków była także decyzja władz kościelnych, nakazująca duchownym katolickim wstrzymanie się od wyrażania poparcia dla jakiejkolwiek opcji politycznej. W wybory po stronie endecji zaangażowała się natomiast
Młodzież Wszechpolska, powiązana z OWP. Cel tej akcji określił w styczniu 1928
roku Tadeusz Bielecki na łamach ,,Akademika Polskiego”, pisząc w artykule pt.
Wybory, że „należy dążyć do tego, aby wybrać ludzi zdolnych do wprowadzenia
w życie programu narodowego”51.
W 1928 r. ZLN wraz z NPR i Stronnictwem Chrześcijańsko-Narodowym oraz
organizacjami społeczno-gospodarczymi utworzył wyborczy Blok KatolickoNarodowy (lista nr 24). W okręgu przemyskim udało się także pozyskać część
działaczy PSL „Piast”. Ich działania wsparli tzw. młodzi, którzy w lutym 1928 r.
powołali w Przemyślu Komitet Młodych Bloku Katolicko-Narodowego. Ostrze
krytyki przedstawicieli tego stronnictwa skierowane było przede wszystkim przeciwko BBWR, za wywieranie presji na wojskowych, wykorzystywanie urzędników
do agitacji. Obiektem nagonki stał się zwłaszcza A. Garlicki, przez lata związany
z obozem narodowym, który rozpoczął współpracę z sanacją52. Ugrupowanie to
starało się organizować dużą liczbę wieców i zgromadzeń przedwyborczych,
o czym informowała „Ziemia Przemyska”53.
Aktywną kampanię próbowało prowadzić PSL „Piast”, organizując również
samodzielne zgromadzenia i wiece. Władze naczelne partii przywiązywały dużą
wagę do utworzenia bloku wyborczego z innymi partiami politycznymi, ale
sprzeczności wewnętrzne powodowały pozyskiwanie członków tej partii chłopskiej
przez BBWR. W grudniu 1927 r. odżyła w szeregach „Piasta” koncepcja sojuszu
stronnictw prawicowych, tym bardziej, że hierarchowie Kościoła katolickiego
w liście pasterskim postulowali powołanie bloku katolicko-narodowego, przeciwko
ugrupowaniom lewicowym. Z taką inicjatywą wystąpiło także Polskie Stronnictwo
Chrześcijańskiej Demokracji, a głównymi hasłami były: wzmocnienie władzy wykonawczej, trójpodział władz z zachowaniem równowagi, polski charakter państwa, dominująca rola Kościoła katolickiego. Jednak do tak szerokiego sojuszu nie
doszło. Jedynie z PSChD zawiązał „Piast” blok pod nazwą Polski Blok Katolicki,
50

„Ziemia Przemyska”, nr 3 z 14.01.1928.
,,Akademik Polski”, nr 1 z 25.01.1928.
52
„Ziemia Przemyska”, nr 5 z 28.01.1928. W odezwie wyborczej Bloku znalazły się następujące
hasła: tworzenie wspólnego frontu; wspólna lista wyborcza; konsolidacja katolików. Tamże, nr 4
z 21.01. 1928.
53
„Ziemia Przemyska”, nr 3 z 14.01; nr 9 z 25.02; nr 6 z 4.02; nr 7 z 11.02; nr 8 z 18.02.1928.
Podczas jednego z nich, odbywającego się pod przewodnictwem Józefa Kostrzewskiego, do gmachu
przemyskiego „Sokoła” wdarli się bojówkarze „Strzelca”, którzy przerwali dalsze obrady. Tamże, nr 9
z 25.02.1928.
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chociaż w strukturach terenowych partii wielu było przeciwnych temu aliansowi
skierowanemu przeciwko partiom lewicowym. Sytuacja stronnictwa w okresie
kampanii wyborczej była trudna, spowodowana między innymi wspomnianą secesją dokonaną przez Jakuba Bojkę. W Przemyślu partia ta starała się organizować
wiele spotkań i wieców wyborczych54.
W okresie przedwyborczym zaktywizowała swoje działania również miejscowa
PPS. Partia krytykowała sfery ziemiańskie za finansowanie kampanii wyborczej
BBWR. Odbywało się również wiele zebrań komitetu miejscowego PPS. Uchwalono rezolucję o obowiązku głosowania na PPS przez kolejarzy. Partia ta organizowała również liczne konferencje powiatowe oraz powoływała mężów zaufania.
Socjaliści wystosowali odezwę do kobiet, szczególnie pracownic, aby te oddawały
swoje głosy na PPS; podobną skierowano do pracowników umysłowych55. Pojawiła się nawet dość sensacyjna informacja, że u dra L. Grosfelda odbyło się zebranie przedwyborcze PPS, w którym miał uczestniczyć przedstawiciel endecji56. Podobnie jak wcześniej przedstawione, tak i PPS organizowała wiele spotkań, wieców i zgromadzeń przedwyborczych. Przykładowo, w sali Sokoła urządzono
wspólne zebranie przedwyborcze PPS i Związku Chłopskiego; agitował m.in.
H. Lieberman, wokół którego przed wyborami zaczęła się gromadzić młoda inteligencja żydowska57. 2 lutego 1928 r. odbył się kolejny wiec wyborczy zorganizowany przez PPS, który był jak napisano: „imponującą manifestacją olbrzymich
rzesz wyborców za Polską Partią Socjalistyczną i jej długoletnim wodzem w okręgu przemyskim tow. drem Liebermanem”58.
Kampanię wyborczą prowadziły również partie mniejszościowe. Społeczność
żydowska w omawianym okręgu wystawiła 4 listy, z czego dwie syjoniści, po jednej Aguda i Bund z dr. Lowe. W czasie wiecu syjonistów doszło nawet do bójki ze
zwolennikami Agudy59. Także partie ukraińskie nasiliły aktywność przed wyborami, w sumie urządziły one 18 zgromadzeń w powiecie, a Ukraiński Tymczasowy
Komitet Wyborczy Wiejski zorganizował wiec w Domu Robotniczym60. Ukraińcy
w Przemyślu wystawili 6 list (UNDO – dr Zahajkiewicz, Ukraińska Partia Pracy(UPP), Sel-Rob lewica i prawica, Ukraiński Narodowy Sojuz i Starorusini)61.
W opinii prasy walce o mandaty liczyły się zasadniczo dwie partie ukraińskie:
UNDO i Sel-Rob. Ugrupowania ukraińskie miały problemy finansowe, toteż brakowało literatury agitacyjnej, a policja konfiskowała materiały propagandowe62.
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„Ziemia Przemyska”, nr 4 z 21.01.1928.
„Nowy Głos Przemyski”, nr 4 z 22.01, nr 6 z 5.02, nr 7 z 18.02, nr 7 z 12. 02, nr 8 z 19.02, nr 9
z 26.02, nr 10 z 04.03.1928.
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„Tygodnik Przemyski”, nr 19 z 31.12.1927.
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Tamże, nr 6 z 4.02.1928, nr 7 z 11.02.1928, nr 8 z 18.02.1928; „Tygodnik Przemyski”, nr 22
z 03.06.1934.
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„Nowy Głos Przemyski”, nr 6 z 5.01.1928.
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Tamże, nr 8 z 19.02.1928.
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„Tygodnik Przemyski”, nr 3, z 21.01.1928.
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Tamże, nr 5 z 4.02.1928.
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APP, Ukraiński Powiatowy Narodowy Komitet Wyborczy w Przemyślu w 1928, sygn. 4.
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Wybory, zgodnie z decyzją prezydenta, odbyły się 4 marca 1928 r. Jak wynika
z informacji prasowych, Przemyśl w dniu wyborów był miastem spokojnym, nie
zanotowano większych konfliktów, ani walk między agitatorami. Krzykliwa kampania wyborcza, propaganda, aktywność obozu rządzącego miały natomiast wpływ
na wysoką frekwencję wyborczą. W Przemyślu i powiecie przemyskim największą
liczbę głosów uzyskało ugrupowanie rządowe – BBWR oraz dwie partie chłopskie,
tj. Stronnictwo Chłopskie i Związek Chłopski. Mandaty zdobyły ponadto ugrupowania wyborcze mniejszości narodowych – żydowskie i ukraińskie. Na stałą liczbę
swoich zwolenników mogła w dalszym ciągu na tym terenie liczyć endecja, która
jednak uzyskała mniejszą liczbę głosów, niż w wyborach w roku 1922 i nie wprowadziła żadnego posła do sejmu. ZLN stracił na znaczeniu głównie na rzecz
BBWR. W podobnej sytuacji znaleźli się socjaliści, których wynik wyborczy był
zbliżony do wspomnianej wcześnie partii prawicowej. Mimo to w 1928 r. listę PPS
w skali ogólnopolskiej poparło 1,5 mln osób, partia wprowadziła do Sejmu 63 posłów, był to drugi po BBWR, co do wielkości, klub w sejmie. Nastąpiło wówczas
wzmocnienie partii lewicowych, w tym PPS, gdyż prawicowo-centrowa propaganda w opinii Jana Kwapińskiego nie trafiła do mas63.
Z listy nr 1(BBWR) posłami zostali: przemyślanin Apolinary Garlicki i krośnianin Jędrzej Krukierek, nr 10 (Stronnictwo Chłopskie) Jakub Pawłowski, nr 14
(Związek Chłopski) Jan Stapiński, nr 18 (Blok Mniejszości Narodowych) dr Włodzimierz Zahajkiewicz, nr 22 (Blok Wyborczy Ukraińskiej Socjalnej WłościańskoRobotniczej Partii) Włodzimierz Zubryckyj. Jak już wspominano H. Lieberman
wybrany został do sejmu z listy państwowej64.
Posłowie ZLN złożyli interpelację w sejmie, skrytykowali również wojewodę
lwowskiego Piotra Dunina-Borkowskiego za nadużycia popełnione w okresie wyborów65. Podobnie Okręgowy Komitet Wyborczy PPS wystosował protest przeciwko wyborom, na ręce OKW, za niedozwoloną agitację na listę nr 1 i inne nadużycia. Zarzucano, że wójtowie, członkowie komisji obwodowych, posterunkowi
lub ich żony w lokalach wyborczych rozdawali karty z nr 1, odbierali inne, świadomie fałszowano dane. PPS sygnalizował obniżenie poziomu tych wyborów
w porównaniu z poprzednimi66. Protest przeciwko wyborom złożył również L. Grosfeld, żądając ich unieważnienia z powodu mianowania ministrem sprawiedliwości
Stanisława Cara67.
Podobnie jak wybory do senatu I kadencji, tak i te cieszyły się mniejszym zainteresowaniem niż sejmowe. Miały one miejsce 11 marca 1928 r. i ponownie wybiera63
J. Kwapiński, Moje wspomnienia 1904-1939, w: Piłsudski i sanacja w oczach przeciwników,
wstęp i wybór tekstów M. Leczyk, Warszawa 1987, s. 228.
64
T. i K. Rzepeccy, Sejm i senat 1928-1933, Poznań 1928, s. 100; „Tygodnik Przemyski” z 5.03.
1928, nadzwyczajne wydanie.
65
„Ziemia Przemyska”, nr 16 z 14.04.1928.
66
„Nowy Głos Przemyski”, nr 12 z 18.03.1928.
67
„Ziemia Przemyska”, nr 9 z 25.02.1928, nr 15 z 7.04.1928; „Nowy Głos Przemyski”, nr 13 z 25.
03.1928.
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no w skali całego województwa lwowskiego 9 senatorów. Zgłoszono tu 15 list wyborczych. Kampania wyborcza do senatu miała znacznie mniejszy rozmach, w dużym stopniu ograniczała się do anonsów prasowych, rzadko organizowano kosztowne wiece czy zgromadzenia przedwyborcze. Postrzeganie senatu jako izby odgrywającej mniejszą rolę polityczną i mało dynamiczna kampania miały wpływ na
niższą frekwencję wyborczą. W Przemyślu najwięcej głosów uzyskała lista nr 17 –
4219, następnie nr 1 (BBWR) – 3275 i nr 2 (PPS) – 1371 głosów68. W sumie lista nr 1
zdobyła 4 mandaty, nr 18 – 3, nr 10 i 17 po 1 mandacie. W wyborach do senatu
w Przemyślu listę żydowską poparł najliczniejszy odsetek głosujących, gdyż społeczność żydowska gremialnie z reguły oddawała głos na jedną formację. Dobry
wynik wyborczy odnotowała również miejscowa PPS, która w powiecie nie znalazła poparcia. Po raz pierwszy do senatu nie wprowadziła swojego przedstawiciela
endecja. Duży sukces zarówno w powiecie, jak i jego stolicy odniósł BBWR.
Wybory z 1928 r. zakończyły się dla endecji klęską, z głównej siły parlamentu
obóz narodowy stał się mało znaczącą mniejszością. Wyniki wyborów przyspieszyły zmiany organizacyjne: Związek Ludowo-Narodowy został rozwiązany, a na
jego miejsce w czerwcu 1928 r. powołano Stronnictwo Narodowe (SN). W deklaracji programowej określono cele nowo powołanej partii następująco: obrona praw
Kościoła katolickiego, wzmocnienie narodowego charakteru państwa, walka o przestrzeganie prawa oraz zasad ustrojowych państwa. Stanowiła ona podstawę programu przyjętego w październiku 1928 r. na pierwszym posiedzeniu Rady Naczelnej Stronnictwa69. W kongresie założycielskim nowego ugrupowania wzięła udział
35-osobowa delegacja z Przemyśla, m.in.: J. Kostrzewski, A. Kropiński, R. Kwiatkowski oraz K Janicki70. Członkowie tej organizacji w 18-osobowym składzie na
czele z W. Bilanem uczestniczyli także w grudniowym zjeździe.
W grudniu 1928 r. ukonstytuował się zarząd przemyskiego SN, na czele którego
stanął dr Adam Kropiński71. Od roku 1932 funkcję prezesa koła SN objął Józef Kostrzewski, który kierował także strukturami SN w powiecie przemyskim, a rok
później również w Podokręgu Przemyskim. Po śmierci J. Kostrzewskiego (1934)
przejął ją W. Bilan. Szacuje się, że liczba członków SN w Przemyślu wynosiła
około 400 osób. Miejscowe władze starały się utrudniać działalność SN, o czym
świadczą różnego rodzaju szykany wobec jego członków czy ingerencja w treść
artykułów zamieszczanych na łamach „Ziemi Przemyskiej”, która znalazła swój
finał w sejmie w postaci interpelacji Klubu Narodowego do MSW72.
Po wyborach parlamentarnych w roku 1928 zaczęła się kształtować opozycja
antysanacyjna. Rada Naczelna PPS optowała za likwidacją systemu pomajowego
68

T. i K. Rzepeccy, Sejm i senat 1928-1933, s. 172-173.
Szerzej zob. Program Stronnictwa Narodowego, Warszawa 1928.
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A. Ajnenkiel, Polska po przewrocie..., s. 136; „Ziemia Przemyska”, nr 28 z 13.07.1928.
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„Ziemia Przemyska”, nr 27 z 6.07.1929. Do czołowych działaczy SN w Przemyślu należeli:
L. Tarnawski, Józef Kostrzewski, Romuald Kwiatkowski, Karol Janicki, Mieczysław Męciński.
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drogą parlamentarną, postulowano również konsolidację lewicy poprzez związek
z partiami mniejszości narodowych73. Skrytykowano rozbicie w ruchu ludowym,
który w opinii socjalistów cierpiał na niedostatek ideologii, natomiast nie brakowało karierowiczów, troszczących się tylko o własne sprawy74. Jesienią 1929 r.
zaktywizowała także działalność PSL „Piast”, działacze tej partii domagali się organizowania powiatowych mityngów, w celu informowania członków o sytuacji
politycznej, wspólnych zjazdów z pozostałymi partiami skupionymi w Centrolewie. Postulowano nasilenie prac w celu zjednoczenia ruchu ludowego, podjęto także decyzję o zwiększeniu aktywności politycznej w powiatach województw: pomorskiego, krakowskiego i poznańskiego oraz m. in. w przemyskim okręgu wyborczym, w województwie lwowskim75. Liczne zjazdy organizowane przez to
stronnictwo w poszczególnych powiatach miały charakter antysanacyjny, a rezolucje na nich podejmowane wyrażały krytykę rządów pomajowych. W maju 1930 r.
w Przemyślu odbyło się zebranie ludowe w Domu Robotniczym z inicjatywy PPS
i Stronnictwa Chłopskiego, na które przybyli również chłopi i robotnicy z powiatu
przemyskiego. Poinformowano jego uczestników o konflikcie i wzajemnych relacjach między rządem i sejmem oraz o sprawie byłego ministra skarbu Gabriela
Czechowicza, którego za bezprawne przekroczenia budżetowe, w tym znaczne
zwiększenie funduszu dyspozycyjnego premiera, postawiono przed Trybunałem
Stanu76.
W latach 1928-1930 obóz rządzący prowadził walkę z partiami lewicowymi,
później wspomnianym już Centrolewem, która swoje apogeum znalazła w trakcie
tzw. wyborów brzeskich. Jej celem było przede wszystkim ograniczenie roli parlamentu i zdobycie monopolu władzy. W czasie kadencji ciał ustawodawczych, które
ukonstytuowały się w roku 1928, współpraca między sanacją a opozycją parlamentarną układała się źle. Ta ostatnia, w grudniu 1929 roku zawarła sojusz 6 partii
reprezentujących lewicę i centrum, pod nazwą Centrolew. Z jego inicjatywy został
zorganizowany w Krakowie 29 czerwca 1930 roku kongres pod hasłem Obrony
praw i wolności ludu. W jego uchwałach wezwano do bezpośredniej walki z rządem, a szczególnie z dyktaturą Józefa Piłsudskiego. Z inicjatywy przedstawicieli
partii wchodzących w skład Centrolewu 1 lipca 1930 r. w Przemyślu zorganizowano wiec z okazji kongresu krakowskiego, w celu poparcia i omówienia uchwał77.
Na terenie miasta urządzano liczne manifestacje poparcia dla Centrolewu, agitowano na łamach prasy za ugrupowaniem skupiającym partie centrum i lewicy akcentując hasła walki o praworządność i demokrację, a także walki z bezrobociem78.
W odpowiedzi na działania opozycji obóz sanacyjny powołał nowy rząd z J. Piłsudskim na czele, a kilka dni później prezydent rozwiązał obie izby i ustalił termin
73

„Tygodnik Przemyski”, nr 43 z 26.10.1929.
Tamże, nr 11 z 9.03.1929.
75
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nowych wyborów na 16 listopada do sejmu i 23 listopada 1930 r. do senatu. Sejm
i senat II kadencji zostały rozwiązane 30 sierpnia 1930 r. przez prezydenta Ignacego Mościckiego, przed upływem pięcioletniej kadencji, co uzasadniano niemożnością przeprowadzenia z tą izbą zmian ustrojowych. We wrześniu partie wchodzące
w skład Centrolewu (za wyjątkiem ChD) utworzyły wspólny blok wyborczy pod
nazwą Związek Obrony Praw i Wolności Ludu. Jednak u schyłku 1930 r. obóz sanacyjny zmarginalizował opozycję poprzez aresztowania przywódców Centrolewu,
na które zgodę wydał minister spraw wewnętrznych F. Sławoj-Składkowski. Objęły ono początkowo 19 posłów z partii opozycyjnych, wśród których znalazło się
12 przywódców Centrolewu79.
Kampania wyborcza toczyła się w atmosferze zastraszenia ze strony rządu,
wykorzystania aparatu urzędniczego, nieobecności głównych polityków uwięzionych w twierdzy brzeskiej. Dlatego też przeszły one do historii pod nazwą wyborów brzeskich. Represyjne posunięcia władz wpłynęły na nastroje społeczeństwa,
miały one pozbawić złudzeń opozycję, skonsolidować własne szeregi i dodać im
pewności. BBWR przystępując do kampanii wyborczej zainicjował tworzenie
różnych komitetów wyborczych, starał się wykorzystać wpływy w organizacjach
społecznych, przeciągnąć na swoją stronę lokalnych działaczy. Akcja wyborcza
BBWR, prowadzona pod hasłem bezpieczeństwa i potęgi państwa polskiego, skupiona była wokół marszałka Piłsudskiego, którego nazwisko umieszczono na liście wyborczej BBWR (slogan wyborczy brzmiał: „Z Piłsudskim czy bez niego?”)80.
W celu koordynacji działań ugrupowanie sanacyjne w województwach tworzyło Biura Wyborcze BBWR, którym podlegać miały komitety powiatowe. Licznie organizowane wiece przedwyborcze kończyły się uchwalaniem rezolucji,
w których zebrani publicznie przyrzekali głosować na listę BBWR. Nagminnym
zjawiskiem była konfiskata druków i ulotek Centrolewu oraz prasy partyjnej
ugrupowań opozycyjnych w okresie kampanii wyborczej w roku 1930. Często starostowie zakazywali organizowania zebrań, także agitacja odbywała się w warunkach na poły konspiracyjnych. Władze administracyjne wywierały naciski na
urzędników i ich rodziny, wymagano od nich wręcz entuzjastycznego poparcia dla
listy BBWR. Bojówki rozpędzały natomiast wiece wyborcze opozycji, przy czym
policja wówczas często nie interweniowała. Komisje Wyborcze unieważniały
niejednokrotnie opozycyjne listy wyborcze. Jak pisze np. A. Pragier „Starostowie
zwoływali zgromadzenia wójtów i nakazywali im skłaniać wyborców do głosowania na BBWR. Taki apel starosty oznaczał zarazem groźbę, że jeżeli jego nakaz
nie będzie spełniony, wsie będą nękane karami i dokuczliwościami administracyjnymi. Ważniejszym jeszcze może czynnikiem we wpływaniu administracji na
wyniki wyborów, było zarządzenie Głównego Komisarza Wyborczego, nakazują79
A. Garlicki, Piękne lata trzydzieste, Warszawa 2008, s. 98, 104; Klub Parlamentarny PSL Piast
1926-1931. Protokoły posiedzeń. Do druku przygotował J.R. Szaflik, Warszawa 1969, s. 158-159.
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ce by komisje obwodowe przekazywały akta wyborcze do komisji okręgowych
nie bezpośrednio, lecz przez policję i starostwa”81.
Tradycyjnie zawiązano także w mieście Kobiecy Komitet Wyborczy na czele
z Michaliną Januszową, który wystosował odezwę o ważności wyborów i zawiązywaniu miejscowych komitetów. Prowadziły one agitację wśród kobiet za pomocą deklaracji, ulotek i odezw. W pierwszej fazie organizowały dużo zebrań zamkniętych, starając się pozyskiwać nowe zwolenniczki. W wygłaszanych referatach mówiono o roli i pozycji kobiet, a przede wszystkim ich obowiązkach jako
głosujących. Ponadto prowadziły one agitację ustną, organizowały zebrania dyskusyjne, starały się pozyskać jak największą liczbę kobiet mało aktywnych do tej pory oraz należących do innych partii politycznych. We wsiach okręgu wyborczego
zebrania miały urządzać przede wszystkim nauczycielki. Wiec w Przemyślu zorganizowany przez ten Komitet w dniu 6 listopada 1930 r. zgromadził 500 osób, podczas którego obecne przyrzekły głosować na BBWR. Komitet w Przemyślu założył
4 komitety powiatowe, 7 miejskich i 40 wiejskich. Na wszystkich wiecach i zebraniach uchwalano rezolucje poparcia dla J. Piłsudskiego i BBWR Apelowano również, aby kobiety sprawdziły swoje nazwiska na listach wyborców82.
Przywódcy Centrolewu nawoływali do głosowania przeciwko obozowi rządzącemu, grozili strajkiem powszechnym, jednak ta taktyka w dużym stopniu zawiodła. Władze przede wszystkim uderzyły w listy Centrolewu, które unieważniano,
szczególnie w tych okręgach, gdzie mógł on liczyć na duże poparcie. Dodatkowo
wpłynęło to na ograniczenie prowadzonej kampanii wyborczej, bowiem partie
opozycyjne w obawie przed anulowaniem list zmniejszały liczbę wieców i zebrań83. Przeciwnicy polityczni zarzucali temu ugrupowaniu, że nie ustalił on jeszcze
drogi postępowania wyborczego, a partie go tworzące prezentowały różne interesy. Przykładowo PPS trapiły problemy wewnętrzne, a w twierdzy brzeskiej został osadzony przywódca tej partii z Przemyśla Herman Lieberman, co utrudniało
jej poczynania84. Mimo sygnalizowanych trudności ugrupowania Centrolewu starały się organizować wiece przedwyborcze, prowadzić agitację wśród mieszkańców w celu pozyskania poparcia dla listy nr 785.
Mimo poparcia i sympatii do Centrolewu, Stronnictwo Narodowe podjęło decyzję o samodzielnym kandydowaniu. Na pierwszym miejscu listy nr 4 w okręgu
przemyskim został umieszczony poseł Stanisław Rymar, ponadto kandydował z
niej W. Tarnawski86. Narodowcy skoncentrowali się na walce z obozem sanacyjnym, nie sięgnęli w kampanii do uprzednio wykorzystywanych haseł antysemickich. Również młodzież narodowa z entuzjazmem włączyła się do walki politycz81

A. Pragier, Czas przeszły dokonany, w: Piłsudski i sanacja w oczach przeciwników..., s. 173.
APP, Zespół: 414, Komitet Wyborczy Organizacji Kobiecych, sygn. 11, 12, 16, 17, 18; „Tygodnik Przemyski”, nr 41 z 12.10.1930.
83
A. Garlicki, Piękne lata trzydzieste..., s. 128.
84
APP, Zespół: Komitet Wyborczy Organizacji Kobiecych, sygn. 16.
85
„Nowy Głos Przemyski”, nr 43 z 26.10; nr 45 z 9.11.1930.
86
„Ziemia Przemyska”, nr 54 (38) z 20.09.1930.
82

ŻYCIE POLITYCZNE W PRZEMYŚLU W LATACH 1926-1939. CZ. 2
193
__________________________________________________________________________________________

nej. Do wzięcia udziału w tej akcji przyczynił się zapewne fakt, że po raz pierwszy
na liście Narodowego Komitetu Wyborczego znaleźli się działacze Ruchu Młodych
OWP. Kandydaci SN, podobnie jak i we wcześniejszych kampaniach wyborczych
ZLN, wspierali się autorytetem Kościoła. Również politycy obozu rządzącego włączyli do swej propagandy hasła populistyczne zarezerwowane dotąd dla ruchu narodowego; zwłaszcza umiejętnie podsycali antyniemieckie nastroje panujące wśród
społeczeństwa87.
Środowiska żydowskie zgłosiły w tych wyborach kilka list. BUND zgrupował się w ramach Bloku Lewicy Socjalistycznej, syjoniści w Bloku NarodowoŻydowskim w Małopolsce, zaś Aguda wsparła BBWR. Przy PPS działał natomiast Żydowski Komitet Obywatelski. Ugrupowania te uzyskały w okręgu nr 48
wynik słabszy niż w poprzednich wyborach, bo jedynie 10037 głosów88.
W Przemyślu najlepszy wynik wyborczy osiągnął BBWR przed ugrupowaniem
żydowskim. Trzecim z kolei pod względem popularności stronnictwem był w tym
mieście Centrolew. Z lisy nr 1 mandaty uzyskali: gen. Andrzej Galica89, Stanisław
Augustyn90, Józef Jurczyk91 i Stanisław Grodziski92, nr 7 – inż. Jakub Pawłowski
i nr 11 – dr Włodzimierz Zahajkiewicz93.
Po wyborach zgłoszono rekordową liczbę protestów wyborczych, w tym z Przemyśla, które Sąd Najwyższy rozpatrywał bardzo powoli94. Uznając ich zasadność
zarządził ich powtórzenie w przemyskim okręgu wyborczym, dlatego też ponownie
rozpoczęła się kampania wyborcza. Tradycyjnie zawiązano Kobiecy Komitet Wyborczy na czele z Michaliną Januszową, który wystosował odezwę o ważności wyborów i zaapelował o liczne powoływanie miejscowych komitetów. Zaktywizował
swoją działalność także prosanacyjny Związek Legionistów. Prowadzono aktywną
agitację wśród robotników, pocztowców, kolejarzy i inwalidów za listą BBWR.
Odbyło się również zebranie grodzkiego komitetu wyborczego BBWR, po przewodnictwem prezesa rady grodzkiej tego ugrupowania dr. J. Dobrzańskiego, na
którym zaapelowano o gremialne głosowanie na listę nr 195. Z listy SN kandydowały do sejmu te same osoby, co przed rokiem96. Przemyskie SN organizowało
wiele wieców przedwyborczych goszcząc na nich prominentnych polityków stronnictwa97. Podobnie Centrolew, z którego to inicjatywy w Domu Robotniczym zo87
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stał zorganizowany zjazd chłopów z powiatu przemyskiego, chociaż w opinii „Tygodnika Przemyskiego” nie było zbyt wielkiego nim zainteresowania98. Wybory
przeprowadzone powtórnie 22 listopada 1931 r. nie przyniosły zmian w podziale
mandatów99.
Tydzień po sejmowych (1930) odbyły się wybory do senatu. W dalszym ciągu,
zgodnie z zasadami ordynacji wyborczej z 1922 r., województwo lwowskie stanowiło jeden okręg wyborczy, w którym wybierano 9 senatorów. Tradycyjnie już, jak
to było w latach poprzednich, cieszyły się one mniejszym zainteresowaniem, toteż
i kampania wyborcza poszczególnych ugrupowań była prowadzona z mniejszym
zaangażowaniem sił i środków. Zarejestrowano na obszarze tego okręgu wyborczego 7 list wyborczych, a wśród kandydatów przeważały osoby niezwiązane z terenem, z którego kandydowały. Bezapelacyjne zwycięstwo odniósł BBWR, gdyż
na 9 mandatów kandydaci z tej listy zdobyli ich aż 6, a pozostałe 3 przypadły ugrupowaniom ukraińskim.
Nadużycia w okresie kampanii wyborczej i w trakcie wyborów dokonywane
przez władze sanacyjne miały różnoraki charakter. Polegały one na: unieważnianiu
list wyborczych, fałszowaniu liczby głosów oddanych na poszczególne stronnictwa, nieprawidłowym postępowaniu z dokumentacją, stosowaniu w praktyce okólnika ministra spraw wewnętrznych przez podległe mu organy, w którym określał
zasady postępowania władz administracyjnych, w kwestii przeprowadzenia wyborów, niewłaściwym wykorzystaniu funduszy państwowych dla agitacji i propagandy wyborczej, utrudnianiem prowadzenia agitacji przedwyborczej, łamaniu zasad
tajności, wywierania nacisku na wyborców.
Wyniki wyborów 1930 roku były dla obozu narodowego pomyślniejsze niż dwa
lata wcześniej, a obok działaczy Stronnictwa Narodowego w sejmie znalazła się też
grupa aktywistów Ruchu Młodych. To jednak nie oznaczało, że sukces był pełny.
Wybory 1930 roku zakończyły się generalnie klęską Centrolewu. Sytuacja ta unaoczniła fakt, że sanacji nie uda się obalić drogą parlamentarną100.
Wybory do ciał ustawodawczych w roku 1930 przyniosły sukces obozowi sanacyjnemu, a sejm stał się ciałem uchwalającym większość projektów rządowych.
Kadencja tego parlamentu przypadła na okres wielkiego kryzysu gospodarczego.
Obóz pomajowy zmierzał do zmiany ustawy zasadniczej z roku 1921, uznając zakres nowelizacji konstytucji dokonany w sierpniu 1926 r. za niewystarczający.
Propozycje zmian pojawiły się już w łonie sejmu wybranego w roku 1928, natomiast prace nasiliły w tzw. sejmie brzeskim.
W mieście wzorem poprzednich lat parlamentarzyści organizowali zebrania
z wyborcami, aktywni byli też przedstawiciele BBWR. W marcu 1931 r. miało
98
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miejsce zebranie zwołane z inicjatywy posła tego ugrupowania A. Galicy, który
omówił na nim działalność sejmu, propozycje zmian konstytucji, poruszył też kwestie położenia gospodarczego i wysiłki rządu w celu jego poprawy. Zebrani
uchwalili rezolucje popierająca wspomnianego posła oraz wyrazili zaufanie dla
rządu premiera W. Sławka101.
Po wyborach zaczęto sukcesywnie uwalniać aresztowanych, za kaucją wypuszczano kolejnych przywódców partii opozycyjnych; opozycja domagała się przeprowadzenia dochodzenia sejmu w sprawie ich uwięzienia. Między innymi posłowie PPS wystąpili z interpelacją w sprawie Brześcia102. Młodzież Wszechpolska
i Ruch Młodych OWP włączyły się do akcji protestacyjnej przeciwko Brześciowi103. Kwestie dotyczące aresztowania działaczy partii opozycyjnych przed wyborami budziły żywe zainteresowanie również i w Przemyślu. Jak pisze B.R. Główka
w swoich wspomnieniach: „Doktora Liebermana widziałem raz jeden w życiu i to
z daleka, przechodząc w roku 1931 przez ulicę Franciszkańską ujrzałem gęsty tłum
zapełniający jezdnię i chodniki. Na balkonie jednej z kamienic, gdzie mieszkał
dawny działacz robotniczy i doktor medycyny Franciszek Dorosz, stał Herman
Lieberman i przemawiał do zebranych ludzi. Było to po powrocie z Brześcia, o której to sprawie szeroko w tym czasie mówiono i pisano. (…) Widziałem wówczas
pośród tłumu czerwone sztandary PPS z widniejącymi na nich złotymi literami”104.
Odmienne stanowisko w tej kwestii prezentowali zwolennicy sanacji, parlamentarzyści. Poseł BBWR R. Burda skrytykował na łamach miejscowej prasy interpelacje poselskie w tej sprawie105. Ponadto zarząd okręgowy BBWR zorganizował wiec w sprawie Brześcia podkreślając przy tej okazji zasługi sanacji w likwidacji partyjniactwa w kraju. W uchwalonej rezolucji napisano: „Brześć to przypuszczenia, żaden z uwięzionych nie złożył zażalenia, nadużywanie trybuny sejmowej by przesądzić decyzję sądu, jest to akcja wyłącznie polityczno-partyjna,
wymaga potępienia jako walka z rządem”106.
Po Brześciu i wyborach brzeskich zmalały wpływy PPS, zmniejszyła się liczba
członków partii i związków zawodowych pozostających pod jej oddziaływaniem
oraz nastąpił spadek nakładów na prasę. Jej przyczynami były m. in.: represje
władz, kryzys gospodarczy, problemy finansowe. Jednocześnie następowała radykalizacja mas i aktywizacja KPP, której działania zdominowała walka z partiami
lewicowymi, które, zgodnie z wytycznymi Kominternu i Moskwy, stanowiły
głównego wroga. Wyrugowano także przedstawicieli PPS z Kas Chorych i samorządów, sanacja utworzyła własny związek zawodowy, czyli Związek Związków
Zawodowych (ZZZ). Brakowało również jedności ideologicznej w samej partii,
o czym świadczyły Kongresy z lat 1931 i 1934. Przemyscy przedstawiciele sanacji
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skrytykowali PPS oraz uchwały krakowskiego kongresu (1931), zarzucając jej, że
„spada” do roli klienta SN107. W latach 30. przemyską PPS trapiły ponadto kłopoty
natury personalnej, brakowało bowiem przywódcy tej klasy co H. Lieberman. Sanacyjny „Tygodnik Przemyski” sugerował wręcz rozłam w partii, którego przyczyną miała być rywalizacja o kierownictwo między dwoma jej liderami: Grosfeldem
i Losem108.
Klęska wyborcza Centrolewu przyspieszyła paradoksalnie konsolidację ruchu
ludowego, bowiem przywódcy poszczególnych partii chłopskich uznali, że powołanie jednej partii zwiększy szanse na walkę z sanacją: „Porażka, jakiej doznały
stronnictwa ludowe podczas wyborów-wywołała kompletną dezorientację. Sfery
kierownicze PSL Piast (…) uprzytamniają sobie, że dalsze pójście po dotychczasowej drodze staje się niemożliwe i tu wypływa twarda konieczność konsolidacji
ruchu chłopskiego. Prezes Róg z PSL Wyzwolenie, który do ostatniej chwili negował myśl zblokowania trzech stronnictw chłopskich, dziś wyraża się, że dla rozwoju ruchu chłopskiego nie ma innego wyjścia (…)”109.
15 marca 1931 r. odbył się kongres Zjednoczeniowy (PSL „Piast”, PSL „Wyzwolenie”, Stronnictwo Chłopskie), na którym powołano Stronnictwo Ludowe,
a także uchwalono nowy program i statut oraz dokonano wyboru władz. Nasilono
akcję informacyjną i organizacyjną wśród członków i zwolenników partii chłopskich, zaktywizowali swoją działalność przywódcy, w tym W. Witos110. Jesienią
1932 r. gościł on w Przemyślu, gdzie urządzono wówczas manifestację wspólnie
z przedstawicielami PPS (uczestniczyli w nim m.in. L. Grosfeld i H. Liberman),
w celu agitacji za strajkiem rolnym. Obecni byli mieszkańcy miasta i powiatu,
w sumie według oceny „Nowego Głosu Przemyskiego” wzięło w niej udział około
2,5 tys. osób111. W latach trzydziestych nasiliła się przejściowo współpraca SL
z PPS, jednak na przeszkodzie pełnego sojuszu stały przede wszystkim różnice
ideowe. Odnotowano współpracę lokalnych struktur partyjnych, które występowały
razem przeciwko rządom sanacji112.
Po wyborach zaktywizowali swoją działalność miejscowi przedstawiciele ugrupowania rządzącego. Organizowano wiele zebrań w celu pozyskania członków,
w tym częste spotkania Rady Powiatowej BBWR (przew. E. Złotnicki), apelującej
o nasilenie akcji organizacyjnej w powiecie; prezentowano podczas nich program
władz. Przy radzie BBWR w Przemyślu utworzono dwie sekcje: społeczną i gospodarczą. Druga z wymienionych przygotowała zjazd gospodarczy w październiku 1933 r. dla całego powiatu113. 2 lutego 1932 r. z inicjatywy Rady Naczelnej
107

„Tygodnik Przemyski”, nr 23 z 14.06.1931.
Tamże, nr 18 z 6.05.1934.
109
Cyt. za: A. Garlicki, Piękne lata trzydzieste..., s. 131.
110
J.R. Szaflik, Polskie Stronnictwo Ludowe Piast..., s. 350-351
111
„Tygodnik Przemyski”, nr 39 z 2.10.1932; „Nowy Głos Przemyski”, nr 38 z 18.09.1932.
112
A. Kołodziejczyk, Polityczni sojusznicy i przeciwnicy ruchu ludowego do 1939 roku, w: Chłopi. Naród. Kultura. Działalność polityczna ruchu ludowego, pod red. S. Dąbrowskiego, t. 2, Rzeszów
1996, s. 227.
113
„Tygodnik Przemyski”, nr 5 z 4.02.1934.
108

ŻYCIE POLITYCZNE W PRZEMYŚLU W LATACH 1926-1939. CZ. 2
197
__________________________________________________________________________________________

urządzono dzień BBWR na terenie miasta, podczas którego m.in. akcentowano poparcie dla rządu114. Wiece sprawozdawcze urządzali parlamentarzyści reprezentujący to ugrupowanie, podczas których niejednokrotnie przedstawiali politykę rządu,
wyrażając jednocześnie dla niego poparcie115. We wrześniu 1934 r. z inicjatywy
BBWR zorganizowano manifestację społeczeństwa polskiego po wypowiedzeniu
traktatów mniejszościowych przez J. Becka116. Rok później w mieście odbyło się
w sali „Gwiazdy” zebranie Komitetu II Dzielnicy BBWR (prezes Tadeusz Obalt),
w którym uczestniczyło 150 osób. Ponadto delegacja z Przemyśla, na czele z prezesem Rady Grodzkiej BBWR dr. J. Dobrzańskim wzięła udział w zjeździe Związku Miast117.
Po wyborach brzeskich w całym kraju narodowcy rozwijali szeregi OWP. Władze w obliczu rozrostu struktur opozycyjnych przystąpiły do stopniowej likwidacji
tej organizacji na terenie II Rzeczypospolitej. W Przemyślu, w marcu 1933 r. policja dokonała rewizji w mieszkaniach członków wspomnianego wcześniej ZMN,
a następnie aresztowała aktywnych działaczy ugrupowania, m.in. W. Bilana i L.
Uchwata118. Pretekstem do podjęcia przez władze ostrych środków były wystąpienia antyżydowskie w mieście (21 marca). Ostatecznie ZMN, jak już pisano, wskutek decyzji wojewody lwowskiego w 1933 r. zostało rozwiązane119. Młodzież narodowa po jego likwidacji włączyła się aktywnie w prace Sekcji Młodych SN.
W pierwszej połowie lat 30. sytuacja ekonomiczna w mieście była bardzo trudna. Decyzją ministerstwa spraw wewnętrznych w grudniu 1933 r. usunięto zarząd
miasta. Przyczyną tych zmian było prowadzenie nieudolnej gospodarki przez dotychczasową ekipę rządzącą. W ich efekcie powołano komisarza rządowego, którym został starosta łańcucki Chrzanowski. Przedstawiciele SN przyjęli wymianę
kadr z dużą satysfakcją, gdyż niejednokrotnie na łamach „Ziemi Przemyskiej” opisywali przypadki nieprawidłowości w zarządzaniu miastem120. Konsekwencją tych
decyzji były także zaplanowane na 27 maja 1934 r. w Przemyślu wybory samorządowe, do których narodowcy szli pod hasłem: narodowa gmina, w narodowym
państwie; lansowali tezę, że tylko zwycięstwo obozu narodowego może zagwarantować miastu przywrócenie mu oblicza polskiego. Na początku maja 1934 r. endecy powołali Narodowy Komitet Wyborczy i zdecydowali, że we wszystkich sześciu okręgach wystawią własne listy kandydatów121. Wybory wygrała sanacja,
z prawie 9 tys. głosów poparcia, przed socjalistami – 2324 głosy i Żydowskim
Blokiem Wyborczym – ponad 2 tys. głosów. Głosowanie nie obyło się bez nacisków aparatu administracyjnego. W okręgu IV unieważniono listę narodową, po114
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zbywając w ten sposób mandatu radnego W. Bilana122. Wojewoda lwowski anulował wyniki w tym okręgu i ponownie rozpisał wybory na prawej stronie Zasania
(18.11.1934). 3 mandaty uzyskali w nich przedstawiciele Polskiego Bloku Gospodarczego, po 1 – J. Beluch z PPS i W. Bilan z SN123. Nie zakończyło to jednak walki wyborczej, gdyż listopadowe wybory zostały zakwestionowane przez przedstawicieli sanacji i PPS124. Powtórzone po raz kolejny 20 stycznia 1935 r. przyniosły
dalszy wzrost poparcia dla narodowców125.
23 kwietnia 1935 r. prezydent Ignacy Mościcki podpisał nową ustawę konstytucyjną, która zyskała miano konstytucji kwietniowej. Wraz z nią uległa zmianie
ordynacja wyborcza126. Partie opozycyjne rozpoczęły akcję protestacyjną przeciwko projektowi nowej ustawy zasadniczej. Między innymi urządziła taką PPS, której władze zapowiedziały powołanie organizacji „Akcja Socjalistyczna”; w razie
potrzeby miała ona stanowić kadry bojówki PPS127. Nowa ordynacja miała charakter antydemokratyczny, wybory do sejmu nie były już proporcjonalne, jak
również ograniczono ich powszechność. Odnotowano wystąpienia na forum Sejmu II RP przedstawicieli PPS przeciwko projektowi nowej ordynacji, zaprezentowanie własnego projektu i poprawek, które zostały odrzucone. Na łamach „Międzynarodówki Socjalistycznej” Herman Lieberman opublikował artykuł poświęcony krytyce nowej ordynacji wyborczej i walce z nią, jak również sugerował rychły upadek władz sanacyjnych, ze względu na brak przywództwa, licząc na właściwą postawę E. Rydza-Śmigłego, przeciwnego metodom terrorystycznym grupy
pułkowników. Nasilono także akcję protestacyjną. Wysunięto propozycję strajku
powszechnego, jako formę protestu przeciwko takiemu działaniu sanacji. Na terenie województwa lwowskiego strajk ten miał niewielki zasięg. W związku z projektem nowej konstytucji miejscowy komitet PPS przeprowadził strajk protestacyjny na terenie Przemyśla 26 czerwca, w którym uczestniczyli robotnicy z fabryk: Polna i Union, tartaków Goligera i Bakuna, cegielni w Buszkowiczkach
i Pikulicach, następnie miał miejsce wiec protestacyjny w Domu Robotniczym128.
Ponadto partia ta organizowała obchody święta 1 Maja, w Przemyślu wspólnie
BUND-em. Tak pisze cytowany już B.R. Główka o przebiegu jednego z pochodów pierwszomajowych w Przemyślu w roku 1937: „na czele pochodu szedł
w otoczeniu wybitnych członków przemyskiej PPS doktor Ludwik Grosfeld
z teczką pod pachą. Teczka była symbolem jego godności adwokackiej, którą
zresztą w dużej mierze wykonywał bezinteresownie, mając dużo klientów rekrutujących się z przemyskiego proletariatu. Za doktorem Grosfeldem i jego świtą
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wyrósł las sztandarów, a za nimi szeregi socjalistów polskich, ukraińskich i żydowskich”129.
Koniec kadencji tzw. sejmu brzeskiego spowodował konieczność kolejnych
wyborów, które odbywały się w specyficznej sytuacji. Po śmierci Józefa Piłsudskiego130 postępowała dekompozycja obozu sanacyjnego, W. Sławek podjął decyzję o rozwiązaniu BBWR, a partie opozycyjne i lewicowe ugrupowania mniejszościowe o bojkocie wyborów. Sukcesem było natomiast porozumienie sanacji z najsilniejszą partię ukraińską UNDO oraz Ukraińskim Wołyńskim Zjednoczeniem.
W wyborach postanowiły także wziąć udział żydowskie organizacje ortodoksów
i syjonistów. Jak pisze A. Ajnenkiel „Własną «politykę mandatową» prowadziły
też prowincjonalne ogniwa administracji cywilnej i wojskowej, różnorakie organizacje społeczne obozu sanacyjnego, zwłaszcza Związek Legionistów”131.
Jak już wspominano, partie opozycyjne podjęły decyzję o bojkocie wyborów.
30 czerwca 1935 r. Rada Naczelna PPS postanowiła nie brać w nich udziału, podkreślając, że ordynacja „odbiera ludności resztę jej praw politycznych”132. Do samych wyborów PPS organizowała wiece antywyborcze i agitację, kolportowała
prasę, rozbijała wiece wyborcze BBWR; kontynuowano też akcję wieców i masówek, organizowanych w całym kraju z komunistami. Podczas Kongresu Stronnictwa Ludowego, 14 lipca 1935 r., postanowiono również zbojkotować wybory. Doszło do próby rozłamu w partii ludowej, gdyż ze stronnictwa wystąpili przeciwnicy
bojkotu; 17 secesjonistów nie przyniosło jednak sanacji spodziewanych korzyści.
SL organizowało wspólne wiece z PPS. Członkowie SN także utrudniali natomiast
akcję wyborczą sanacji, prowadzili agitację domokrążną, kolportaż ulotek. Bojkot
spowodował represje ze strony sanacji, aresztowania, brak zezwoleń na zgromadzenia, cenzurę, zakaz kolportażu nawet legalnych wydawnictw.
Najsilniejszą akcję propagandową przeciwko wyborom na terenie przemyskiego
okręgu wyborczego prowadziło Stronnictwo Narodowe. Podobne działania podejmowało Stronnictwo Ludowe, organizując liczne wiece i konferencje dla mieszkańców tego okręgu. Jego przedstawiciele agitowali, przede wszystkim wśród ludności wiejskiej, aby ta nie poszła do urn w dniu wyborów133. Kandydaci na posłów
w czasie tej kampanii sami prowadzili agitację, wydawali na własny koszt ulotki,
podkreślające ich walory, a dyskredytujące kontrkandydatów. Stronnictwo Narodowe pomimo bojkotu wyborów, miało zamiar proponować kandydatów do Zgromadzeń Okręgowych (ZO), tam gdzie odnotowywało duże wpływy. Wbrew stanowisku Rady Naczelnej PPS przedstawiciele Związków Zawodowych chcieli
wziąć udział w wyborach delegatów do wspomnianych ZO134.
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Zwolennicy sanacji z terenu miasta wystąpili z krytyką postawy partii opozycyjnych bojkotujących wybory, wydano nawet poradnik jak głosować. Tradycyjnie, jak to było i w latach poprzednich, niewiasty powołały Komitet Zjednoczonych Organizacji Kobiecych, w celu wspierania akcji wyborczej obozu rządzącego. Analogicznie i inne organizacje popierające sanację135.
Powołani przez władze administracyjne przewodniczący komisji okręgowych
mianowali przewodniczących komisji obwodowych, opracowano również spisy
wyborców oraz przyjmowano zgłaszania delegatów do zgromadzeń okręgowych136. 14 sierpnia Zgromadzenie Okręgowe zaproponowało następujące kandydatury do sejmu: Leon Sapieha z Krasiczyna, który uzyskał 137 głosów; Włodzimierz Celewicz, UNDO we Lwowie, redaktor – 95; Rudolf Burda – 78; dr Roman
Chotynicki, adwokat z Jarosławia – 49. Dokonano także wyboru ich zastępców137.
Posłami do sejmu IV kadencji z okręgu przemyskiego zostali: L. Sapieha i W. Celewicz138.
Wojewódzkie kolegium wyborcze do senatu odbyło się 15 września139. Wybranych zostało 6 senatorów: gen. Bolesław Popowicz, dr Aleksander Domaszewicz,
Wojciech Gołuchowski, dr Włodzimierz Decykiewicz, dr Leon Kozłowski i Władysław Pulnarowicz.
Rola parlamentu wybranego w roku 1935 była niewielka, tym bardziej, że
w porównaniu do tzw. sejmu brzeskiego brakowało w nim opozycji, która trybunę sejmową wykorzystywała do krytyki władz. Stał się on posłusznym narzędziem obozu rządzącego. Po tych wyborach rozpoczęła się kampania w społeczeństwie na rzecz zmiany antydemokratycznej ordynacji wyborczej do ciał
ustawodawczych oraz samorządu, aktywnie prowadzono ją również na omawianym terenie.
Sanacja po śmierci Józefa Piłsudskiego, jak i wyborach w roku 1935 przegrupowała swoje siły i ruszyła do ofensywy przeciwko opozycji. Miał miejsce wówczas kryzys polityczny, utworzono nowy rząd pod kierownictwem Mariana Zyndram-Kościałkowskiego. Początkową jego akceptację przez PPS i nadzieje na porozumienie z częścią umiarkowaną obozu rządzącego zmieniła polityka ekonomiczna firmowana przez E. Kwiatkowskiego. Wprowadzono bowiem podatki obciążające pensje urzędników i robotników, obniżono renty i emerytury. Na przełomie 1935/1936 nasiliły się wystąpienia robotnicze. W łonie PPS pojawiła się
chęć sprzymierzenia ze SL oraz lewicą sanacyjną, przeciwko rządowi i SN oraz
nadzieje na objęcie władzy przez większy odsetek tzw. lewicy sanacyjnej a w przyszłości stworzenie rządu wraz z nią i SL. Występowano z żądaniami zmiany systemu i ograniczenia władzy przez sanację.
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W latach 1935-1936 w dalszym ciągu sytuacja ekonomiczna robotników była
ciężka, natomiast odczuwalna poprawa nastąpiła w roku 1937; chociaż faktyczne
bezrobocie w latach 1937-1938 w opinii Hanny Jędruszczak wynosiło około miliona osób. Trudna sytuacja robotników była powodem częstych ich wystąpień
w drugiej połowie lat trzydziestych. Dlatego też wzmacniały się wówczas wpływy
lewicy społecznej, a w pewnych kręgach, szczególnie drobnomieszczaństwa,
i Stronnictwa Narodowego. Wpływy SN rosły od końca 1935 r., przez cały kolejny rok, zarówno na wsi jak i w mieście, szczególnie popularne były akcenty antysemickie. Dużej pomocy udzielał stronnictwu kler. Organizowało ono wystąpienia
antyżydowskie na masową skalę, nawoływało do bojkotu ekonomicznego tej nacji, urządzało demonstracje. W Przemyślu odbyło się zebranie zarządu powiatowego SN, pod przewodnictwem Włodzimierza Bilana, na którym obecnych było
13 osób. Wystąpiono na nim z inicjatywą powołania przy zarządzie powiatowym
klubu inteligencji, na czele którego miał stanąć emerytowany sędzia Porembalski.
Jego celem miało być o wydawanie dyrektyw i określanie zadań oraz organizowanie pracy w terenie w zakresie działań politycznych i gospodarczych140.
Po rozwiązaniu BBWR zaktywizowały swoją działalność partie opozycyjne.
PPS urządzała dużą liczbę strajków, a jej wpływy wzrosły, gdy KPP przestała atakować inne partie robotnicze. Komuniści wysunęli nawet ofertę wspólnego frontu,
bywało że partie te razem prowadziły kampanię w środowiskach lokalnych.
W 1937 r. uchwalono nowy program (radomski) PPS, podczas obrad XXIV Kongresu. Zaakceptowano w nim dyktaturę proletariatu, ale tylko w okresie umacniania władzy, uspołecznienie fabryk, przejęcie banków, wywłaszczenie obszarników, ziemię dla bezrolnych i małorolnych, znaczne swobody demokratyczne.
Przyjęto rezolucję o wzmocnieniu walki z faszyzmem, o amnestii i zniesieniu Berezy, zwalczaniu antysemityzmu oraz współpracy ze SL. W skład Rady Naczelnej
PPS wszedł z Przemyśla Ludwik Grosfeld141. Za głównego przeciwnika w tym
okresie PPS uznawało SN. Dlatego też kolportowano ulotki przeciwko tej partii,
zakłócano zebrania jej członków i zwolenników, starano się pozyskać jego działaczy, urządzano akcje przeciw bojówkom SN, a na łamach prasy zamieszczano
liczne artykuły skierowane przeciwko tej. partii. W opinii SN – PPS to partia żydowska, albo ta, która „idzie na pasku Żydów i komunistów”. Podobną akcję
przeciwko antysemityzmowi prowadził BUND i inne partie żydowskie.
W roku 1935 w Warszawie miał miejsce Kongres SL, na którym podjęto decyzje o nasileniu akcji propagandowej i organizatorskiej, urządzano obchody święta
ludowego, święcenia sztandarów. Partia popierała liczne demonstracje chłopów,
zmieniające się w antyrządowe demonstracje. Do końca II RP nie doszło jednak
do formalnego aliansu czy konkretnej współpracy z PPS, na co wpływ mógł mieć
chwiejny stosunek kierownictwa SL do sojuszników, przykład mało budującej
taktyki politycznej. Nie podjęto na kongresie decyzji o tworzeniu wspólnego
140
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frontu, bloku ludowo-robotniczego, jak i zignorowano oferty współpracy płynące
z PPS. Zakazano również działaczom rozmów politycznych na prowincji, a ogniwom terenowym współpracy z innymi partiami. Pomimo to toczono jednak rozmowy na temat ewentualnego sojuszu, za granicą czynił to H. Lieberman. Dla SL
wrogiem była sanacja, endecja i komuniści. Rada Naczelna SL w marcu 1936 r.
odrzuciła ofertę współpracy z komunistami, w ograniczonym aspekcie przyjęła ją
ze strony PPS, bez ścisłego wiązania się. Funkcję prezesa powiatowego SL pełnił
M. Głowacz. W roku 1937 zorganizowano w Przemyślu Święto Ludowe, na którym obecnych było ok. 2 tys. chłopów142. Rok później odbył się kolejny kongres
SL w Krakowie, podczas którego krytykowano przede wszystkim endecję143.
Echem w Polsce odbiły się pogromy w Krakowie oraz we Lwowie w 1936 r.;
w formie potępienia wysyłano depesze protestacyjne, urządzano strajki i demonstracje. PPS odmówiła jednak zorganizowania po wypadkach lwowskich strajku
powszechnego wspólnie z KPP. 29 marca 1936 r. odbyło się w Przemyślu zgromadzenie zwołane przez OKR PPS, ze względu na wypadki krakowskie, podczas którego przemówienie wygłosił L. Grosfeld. Wyrażono wówczas solidarność ze strajkującymi robotnikami przemyskiej fabryki Polna, oddano cześć ofiarom krakowskiej masakry, poddano również krytyce politykę gospodarczą rządu oraz ordynację wyborczą144. Przed świętem pierwszomajowym miejscowa PPS wystosowała
odezwę do robotników o uczestnictwo w pochodzie manifestacyjnym z okazji
1 maja, razem z BUND-em, Komitetem Ukraińskich Socjalistycznych Robotników, Radą Klasowych Związków Zawodowych, pod hasłem walki z dyktaturą,
bezrobociem i nędzą145. Zgromadzenie Wydziału Kobiet PPS wyraziło poparcie dla
akcji Polskiej Partii Socjalistycznej146. W roku 1936 OKR PPS w Przemyślu
współpracował z KPP147.
Rok później (1937), ze względu na wprowadzenie getta ławkowego na niektórych uczelniach polskich, w wielu fabrykach na terenie kraju doszło do strajków, podczas których robotnicy polscy poparli akcję Żydów, m.in. w Przemyślu.
Przedstawiciele PPS uczestniczyli w wiecach organizowanych przez BUND,
a tam gdzie ich zakazano miejscowe władze partii przesyłały deklaracje solidarności148. Większość ówcześnie podejmowanych wystąpień skierowana była
wówczas przeciwko endecji.
W Przemyślu, wiosną 1938 r. odbyła się okręgowa konferencja PPS, na której
podkreślono wzrost aktywności politycznej robotników, zwiększenie się wpływów
PPS. Skrytykowano SN za próby podejmowanych akcji przeciwko obchodom
142
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majowym i PPS149. Licznie zaczęły powstawać na omawianym terenie komitety
dzielnicowe PPS, zwiększył się kolportaż prasy socjalistycznej („Tygodnik Robotnika” i „Nowy Głos Przemyski”), zgodnie z zaleceniem władz organizowano
oddziały Akcji Socjalistycznej, chociaż ich umundurowanie było skromne150.
Zaangażowanie partii opozycyjnych, wzrost ich aktywności stawały się coraz
większym problemem dla obozu rządzącego, którego przedstawiciele ubolewali
nad pochopną ich zdaniem decyzją W. Sławka o rozwiązaniu BBWR. Dlatego też
konieczne stało się powołanie nowej partii, co zaanonsował w maju 1936 r.
E. Rydz Śmigły. Ta jednak pod nazwą Obozu Zjednoczenia Narodowego (OZN)
powstała dopiero w lutym 1937 r. W deklaracji programowej zapowiedziano kontynuację systemu pomajowego, silnej egzekutywy, armii i wodza, postulowano
polonizację przemysłu i handlu, podkreślono wiodącą rolę Kościoła katolickiego,
potępiono komunizm151. Do OZN przystąpiły związki zawodowe skupiające pracowników państwowych, urzędnicy, nieliczni członkowie partii opozycyjnych.
Struktury nowej partii sanacyjnej zaczęto budować na również terenie Przemyśla.
Funkcję jej przewodniczącego objął Karol Fischer152.
Jesienią 1938 r. na terenie miasta i powiatu uaktywniła swoją działalność nielegalna organizacja ukraińska UWO-OUN, poprzez organizowanie zgromadzeń
i antypaństwowych manifestacji. 14 października miała miejsce demonstracja
w Przemyślu miejscowych nacjonalistów ukraińskich, podczas której wznoszono
okrzyki antypolskie. Kilka dni później dokonano aresztowań członków organizacji
za posiadanie broni i nielegalnej literatury OUN, w tym mieszkańców miasta oraz
pobliskich miejscowości, głównie Siedlisk: Osypa Seneczkę, Piotra Fedaczyńskiego, Pawła Głębockiego153. W mieście powołano w 1938 r. żydowską Organizację Syjonistyczno-Rewizjonistyczną, w zebraniu uczestniczyło 70 osób, a przewodniczył mu lekarz przemyski dr Mateusz Schwarz154.
W roku 1938 odbyły się ostatnie wybory do Sejmu II Rzeczypospolitej, które
zarządzono na 6 listopada. W okresie przedwyborczym sanacja podejmowała próby pozyskania do udziału w nich części działaczy opozycyjnych, które jednak nie
przyniosły pożądanych rezultatów. Stanowisko opozycji wyjaśniała kolportowana
ulotka pt. Wybory to plebiscyt milczenia obywateli, w której napisano: „Każdy
prawy obywatel, ludowiec, socjalista czy narodowiec, do wyborów nie pójdzie
i pokaże Polsce i światu, że tego, co się obecnie w kraju panoszy, nie uznaje i dłużej rządów sanacyjnych znosić nie chce”155. Przedstawiciele Stronnictwa Ludowego starali się prowadzić ostrożną kampanię przeciw wyborom ze względu na obawy przed aresztowaniem swoich działaczy. Stronnictwo Narodowe oficjalnie opo149
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wiedziało się za bojkotem wyborów; podobnie Rada Naczelna PPS156. Natomiast
akcja Obozu Zjednoczenia Narodowego była prowadzona z wielkim rozmachem.
Jak wynika ze sprawozdania starosty powiatowego, społeczność ukraińska
przyjęła zapowiedź wyborów bez większego zainteresowania, aczkolwiek pojawiły
się opinie, że korzystną będzie zmiana posłów wybranych w roku 1935, do których
w terenie miano wiele zastrzeżeń. Podczas zebrania członków Powiatowego Komitetu UNDO podjęto decyzję, że kandydatem może być tylko miejscowy Ukrainiec.
Zaproponowano kandydatury: dra Mikołaja Chrobaka do Sejmu i dra Włodzimierza
Zahajkiewicza do Senatu. Podkreślano konieczność uczestnictwa w wyborach i głosowania na UNDO. Jednak władze zamiast M. Chrobaka wysunęły Stefana Nawrockiego, którego nie chciał zaakceptować Komitet Powiatowy UNDO, nie wspierając jego kampanii wyborczej. Sam zainteresowany organizował wiece, podczas
których agitował za głosowaniem w myśl zawartego z władzami polskimi kompromisu. Przedstawiciele partii nie organizowali także zebrań przedwyborczych157.
Tak jak to miało miejsce trzy lata wcześniej, o kandydaturach do sejmu decydowały Zgromadzenia Okręgowe. Zebrały się one 13 października 1938 r. i ustaliły
listy kandydatów w poszczególnych okręgach. 6 listopada głosowanie ograniczono
do wyboru między 4 kandydatami z każdego okręgu, a 4/5 miejsc obsadzili członkowie OZN. Z okręgu przemyskiego zostali nimi: wójt Ostaszewski z Laszek,
S. Nawrocki, Irena Zaczkowa oraz Kowalski158. Wyniki wyborów do sejmu, już po
ich zakończeniu, były nadal przedmiotem dyskusji. OKW w Przemyślu stwierdziła,
że protokoły niektórych komisji obwodowych zostały sfałszowane, zawierały więcej głosów niż rzeczywiście oddano.
Ostatnie wybory do senatu V kadencji również odbyły się dwustopniowo, podobnie jak te w 1935 r. 23 października zebrania obwodowe dokonały wyborów
delegatów do wojewódzkiego Kolegium Wyborczego we Lwowie. Kolegium to 13
listopada 1938 r. dokonało wyboru 6 senatorów, a zostali nimi: Maria Bartel, Maciej Bundzylak, Ludwik Kolankowski, Władysław Pulnarowicz, Aleksander Semkowicz i Mikołaj Tworzydło.
Po wyborach, 23 grudnia 1938 r. w Domu Narodowym w Przemyślu odbyło się
zebranie zarządu powiatowego UNDO, w którym uczestniczyło 18 osób, w tym
nowo wybrany poseł S. Nawrocki. W łonie miejscowej partii ukraińskiej wzrastała
coraz bardziej opozycja przeciw działaniom władz, Zarzucono członkom grupy
Parlamentarnej Ukraińskiej UNDO brak troski o sprawy ukraińskie, zaatakowano
postawę i działania W. Mudrego159.
W roku 1938 podczas wiecu narodowego zażądano rozwiązania ówczesnej rady
miejskiej i rozpisania nowych wyborów, ze względu na problemy finansowe i nieudolność w zarządzaniu miastem. Ostatnie wybory samorządowe, w świetle nowej,
156
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pięcioprzymiotnikowej ordynacji, odbyły się w maju 1939 r. Wystąpiono wówczas
z propozycją zjednoczenia się ludności polskiej pod szyldem PKW, ze względu na
trudną sytuację międzynarodową, groźbę wojny. Podjęto próbę utworzenia wspólnego bloku wyborczego ze strony Polskich Organizacji Społecznych w Przemyślu,
co spotkało się z niechęcią ze strony SN. Również PPS wystawiła własne listy. Listy ukraińskie w większości zostały unieważnione. W wyborach, które odbyły się
21 maja 1939 r. listy Zjednoczenia Organizacji Społecznych i Gospodarczych uzyskały 15mandatów, SN – 5, PPS – 11, Żydowski Blok Narodowo-Gospodarczy –
7, Bund – 2 mandaty160.
Zagrożenie ze strony III Rzeszy Niemieckiej spowodowało konsolidację społeczności polskiej. Odpowiedziano na apel o udział w pożyczce na rzecz obrony
przeciwlotniczej, a także innych działań na rzecz obrony kraju. Rada Miejska zadeklarowała gotowość do obrony państwa. Zmniejszyły swoją opozycyjność wobec
władz sanacyjnych partie nie akceptujące stylu rządzenia i łamania zasad demokracji. Obchody święta pierwszomajowego urządzane corocznie przez PPS miały zdecydowanie mniejszy rozmach, a wystąpienia podczas nich zdominowane były kwestiami obrony kraju przed Niemcami. W Przemyślu, jak to miało miejsce we wcześniejszych latach, zorganizowano je wspólnie z BUND-em. Przedstawiciele tej
partii wzięli udział w obchodach święta ludowego, organizowanych przez SL.
Na życie polityczne w mieście bez wątpienia wpływ miało zróżnicowanie narodowościowe jego mieszkańców, gdyż wszystkie wiodące nacje powoływały swoje
reprezentacje polityczne. Aktywność polityczna partii działających w Przemyślu
była odbiciem polityki krajowej, wydarzenia ogólnopolskie rzutowały na działania
lokalne. Oprócz tych aspektów podejmowano również akcje odnoszące się wyłącznie do warunków lokalnych.
Po roku 1935 nasiliła się działalność partii politycznych, wzmogły się również
nadzieje na likwidację systemu politycznego stworzonego przez obóz sanacyjny.
Podejmowane próby ścisłej współpracy i stworzenia frontu demokratycznego, lansowanego przez PPS, wraz ze SL i częścią sanacji, nie powiodły się. SN wysuwała
hasło zjednoczenia prawicy w ramach obozu narodowego. Nie doszło również do
nawiązania stosunków z KPP, które po przejściowym ociepleniu w latach 19351936 ponownie stały się wrogie.
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ZARZECZE W LATACH OKUPACJI NIEMIECKIEJ
(1939-1944)
Uwagi wstępne
Nie ukazało się dotychczas opracowanie poświęcona dziejom wsi Zarzecze k.
Niska, w okresie okupacji niemieckiej, będącej wówczas miejscem wielu wydarzeń, ważnych nie tylko dla jej mieszkańców, ale wpisanych w kontekst historii
szerzej rozumianej, nie tylko ograniczonej ramami geograficznymi pracy. Źródła
opublikowane i opracowania do niniejszego tematu są dość obfite, dodatkowo wydarzenia dotyczące wsi w omawianym czasie uzupełniają także relacje świadków1,
których rola i znaczenie wzrasta przy opisywaniu epizodów słabo lub wcale nieudokumentowanych (przykładem działalność ZWZ-AK w Zarzeczu, co do której
brak jakichkolwiek dokumentów). Obok relacji zebranych przez autora uwzględniono również przekazy pisemne, opublikowane na łamach parafialnego pisemka
„Flamma Vitae” (Płomień Życia). Wykorzystano także w niniejszej pracy cenne
źródło – Księgę ogłoszeń kościoła parafialnego w Zarzeczu, z której pozyskano informacje dotyczące funkcjonowania kościoła w czasie okupacji, ale też ogólnego
życia społeczności parafialnej i wiejskiej w tym okresie. Do opisania dziejów
szkoły (i nie tylko) uwzględniono w przeważającej mierze Kronikę szkolną.
uwzględniono ponadto fragmenty rękopisu Wojciecha Sobiły, historyka rodem
z Zarzecza. Kronika szkolna w Zarzeczu, a także Księga ogłoszeń kościoła parafialnego w Zarzeczu k/Niska, nie zostały do tej pory wykorzystane jako źródło
w żadnej publikacji naukowej.
Celem poniższego artykułu jest przedstawienie realiów i życia ludności w okupowanej miejscowości, w aspekcie wydarzeń września 1939 i jego konsekwencji.
Ważnym jej elementem jest też wsi podziemna działalność militarna, w którą zaangażowało się wielu mieszkańców. Artykuł ten z pewnością należy traktować jako
wstęp do bardziej pogłębionych i drobiazgowych badań, np. w zakresie życia religijnego (bowiem Księga ogłoszeń urywa się w 1942 r.), funkcjonowania dworu,
czy jawnej i tajnej oświaty przez rozszerzenie kręgu osób relacjonujących. Z pewnością dalsze dociekania pozwolą na uściślenie faktów, wydarzeń i dat.
1. Działania we wrześniu 1939 r.; początki okupacji niemieckiej
1 września 1939 roku wojska niemieckie przekroczyły granice Polski. Już w początkowych dniach walk pierwsze niemieckie bombowce atakowały most na Sanie
1
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pod Zarzeczem, nie czyniąc jednakże poważniejszych szkód2. Przez most przeszły
tysiące uciekinierów z zachodu Polski kierując się na Janów Lubelski, liczono bowiem na obronę tych terenów przez wycofujące się oddziały Wojska Polskiego3.
Wielu spośród tych, którzy dotarli do Janowa, zginęło, gdyż miasto to 8 IX zostało
zbombardowane (ok. 350 osób). Naloty kontynuowano i w kolejnych dniach4.
Pierwsi uciekinierzy poruszali się jeszcze samochodami, które później z braku paliwa porzucano Dochodziło nawet do tego, że za rower można było dostać samochód, ale bez paliwa. Uciekinierzy szli przez pola, łąki, lasami, natomiast większe
ich skupiska gromadziły się przy moście 5.
Wspomniany most miał znaczenie strategiczne. Organizacją jego obrony zajął
się 9 IX ppłk Górecki z pięćdziesięcioma żołnierzami, 4 ckm z oddziału ppłka
Trzebuni oraz setką „rozbitków”. Obronę zasiliła bateria 3/40 palu (pułku artylerii
lekkiej). 11 IX dowodzenie przejął ppłk Trzebunia, który był szefem bezpieczeństwa Zakładów Południowych w Stalowej Woli. Okolice Zarzecza stały się miejscem gromadzenia i przegrupowywania znacznych sił wycofujących się oddziałów polskich wchodzących w skład armii „Kraków”, którą dowodził gen. A. Szylling. W nocy, z 8 na 9 IX dotarł do Zarzecza 20 pułk piechoty wchodzący w skład
6 Dywizji Piechoty, którą dowodził gen. Bernard Mond. 6 DP była częścią Grupy
Operacyjnej (GO) „Boruta” z głównodowodzącym gen. Spiechowiczem na czele.
W następnych dniach docierały kolejne jednostki wchodzące w skład 6 DP. Dowództwo dywizji, mające swoja siedzibę w Ulanowie, 10 IX po południu przeniosło się do pobliskiej Huty Deręgowskiej. W skład sztabu dywizji wchodzili: gen.
B. Mond – dowódca, ppłk dypl. L. Zych – szef sztabu, kpt. dypl. W. Kirchmayer –
oficer operacyjny oraz inni oficerowie, w tym ppłk R. Matuszek, dowódca 16 pp
(idąc przez Hutę Deręgowską od Ulanowa osiągnął Krzaki Kłyżowskie 10 IX
wieczorem). Przez dzień 11 IX oddziały GO nie były niepokojone. Na rozkaz dowódcy 6 DP wyruszyła z dotychczas zajmowanych pozycji do rejonu lasów między Frampolem a Biłgorajem (12 IX). Do obrony przepraw nad Sanem od Rozwadowa po Ulanów pozostawiono oddziały ppłka Trzebuni. Tego samego dnia –
12 IX na most w Zarzeczu nieprzyjaciel wykonał silny nalot. Chwilę potem pojawiły się hitlerowskie zmotoryzowane patrole. W tej sytuacji wspomniane mosty
zostały wysadzone6.
2

Rkps W. Sobiły, s. 60; relacje: F. Nadziej oraz W. Szymczyk.
Rel. W. Szymczyk.
4
Z przeszłości Janowa Lubelskiego, red. D. Garbacz, Stalowa Wola 1990, s. 39-40; relacje: J. Młynarskiego i W. Szymczyk.
5
Rel. J. Młynarskiego i W. Szymczyka; T.S. Krasnodębski, Wojna-konspiracja-represje. Wspomnienia byłego funkcjonariusza policji państwowej, w: Losy policjantów po 1 IX 1939, red. P. Majer,
A. Misiuk, Szczytno 1996, s. 133; J. Rzepecki, Wspomnienia i przyczynki historyczne, wyd. 2 rozsz.,
Warszawa 1983, s. 156.
6
W. Steblik, Walki armii „Kraków” w odwrocie znad Nidy i Dunajca nad San. Zakończenie,
„Wojskowy Przegląd Historyczny”, t. 15, 1970, nr 2, s. 159; tenże, Armia „Kraków” 1939, Warszawa 1975, s. 530; tenże, Odwrót armii „Kraków” znad Nidy i Dunajca nad San, „Wojskowy Przegląd
Historyczny”, t. 12, 1967, nr 3, s. 123, 131, 137; L. Głowacki, Działania wojenne na Lubelszczyźnie
3
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W tym dniu dowództwo GO „Jagmin” (wcześniej „Śląsk”) zainstalowało się
w Rozwadowie; 13 IX zmieniło miejsce postoju i zatrzymało się w Kątach (Katach). Rozkaz wieczorny przewidywał przeprawę sił GO przez San w nocy z 13 na
14 IX. 23 DP miała osiągnąć Krzaki-Zdziary-Hutę Deręgowską, zaś 55 DP Kłyżów-Pysznicę. Obydwie dywizje miały dozorować na wyznaczonych pozycjach
San i pobliski teren. Wyznaczono też zadania pozostałym zgrupowaniom. Oddziałom udało się przekroczyć San w całości. Wieczorem miały podjąć dalszy marsz
w kierunku Momoty Górne-Huta Krzeszowska-Biłgoraj. Zanim jednak do tego doszło, w dzień Niemcy podeszli pod San, uderzając pod Zarzeczem i na północ od
Ulanowa. Pierwsze próby przekroczenia rzeki przez nieprzyjaciela zniweczyły bataliony ppłka Trzebuni. Jednak przy następnym uderzeniu Niemcy przeprawili się
w obu miejscach. Przeciwnatarcie 3 batalionu 73 pp majora F. Nowożeniuka koło
Zarzecza i 1 batalionu 11 pp majora S. Dardzińskiego pod Wólką Tanewską (obie
formacje należące do 23 DP, którą dowodził płk dypl. W. Powierza), wsparte
ogniem 3 dywizjonu 23 pal, wyrzuciły Niemców za San. Po południu na froncie
zapanował spokój. W tym też czasie oddziały otrzymały rozkaz dalszego marszu.
Próbującym przeforsować San był niemiecki VII korpus7. Po spełnieniu zadania,
czyli osłonięciu wymarszu GO „Jagmin”, oddziały ppłka Trzebuni wycofały się
w kierunku Janowa, by połączyć się z grupą ppłka A. Sikorskiego. Niebawem do
Zarzecza wkroczyli Niemcy, zajmując sztab i centralę telefonów – dwór, zaś kolumna samochodowa szkołę, plebanię i kółko rolnicze wraz z sąsiednimi domami8.
17 IX do wojny po stronie Niemiec przeciwko Polsce przystąpił ZSRR. Żołnierze Armii Czerwonej opanowali pobliskie miasteczko Ulanów, w Zarzeczu zaś
dwukrotnie były grupy kawalerzystów czerwonoarmijnych. Zgodnie z brzmieniem tajnego protokołu porozumienia Ribbentrop-Mołotow z 23 VIII 1939, rozgraniczenie linii wpływów Niemiec i ZSRR w Polsce miało przebiegać wzdłuż
biegu rzek Narwi, Wisły i Sanu. Niemcy wycofali się poza wyznaczoną linię rozgraniczającą ustępując z Zarzecza, które dostało się w radziecką strefę wpływów.
Dało to okazję do rozpoczęcia działalności kilku komunistów, którzy przed wojną
tworzyli komórkę KPP w tej miejscowości. Wywiesili oni czerwony sztandar na
kółku rolniczym i ustanowili władzę komunistyczną. Jednakże w trakcie porozumień niemiecko-sowieckich, 28 IX 1939 ustalono nową linię demarkacyjną. Wojska radzieckie wycofały się, a z nimi miejscowi komuniści. Ich pośpiech był tak
duży, że drzewiec ze sztandarem złamali bosakiem, nie zdejmując go9.
w roku 1939, wyd. 2, Lublin 1986, s. 129, 131; M. Porwit, Komentarze do historii polskich działań
obronnych 1939 r., t. 3, Warszawa 1978, s. 96; Polskie Siły Zbrojne w II wojnie światowej, t. 1, cz. 3,
Londyn 1959, s. 439.
7
W. Steblik, Walki..., s. 156, 188; tenże, Armia, s. 531;Wojna Obronna Polski 1939. Wybór źródeł, Warszawa 1978, s. 792-193, 815; Polskie Siły Zbrojne, s. 440-443, 493; M. Porwit, Komentarze...,
s. 97; L. Głowacki, dz. cyt., s. 143.
8
M. Porwit, dz. cyt., s. 106; L. Głowacki, dz. cyt., s. 145; S. Nazaruk, Wrześniowe wypominki,
„Flamma Vitae”, nr 42, 1996; Rkps W. Sobiły; rel. F. Nadzieja.
9
Rkps W. Sobiły, s. 62; rel. J. Młynarskiego i S. Maślacha; R. Szawłowski, Wojna polsko-sowiecka
1939, t. 2, Warszawa 1995, s. 15; P. Eberhardt, Polska granica wschodnia, Warszawa [b. r. w.], s. 18; 21.
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Z wydarzeniami września 1939 r. i szkołą w Zarzeczu oraz osobą kierownika tej
placówki – Jakubem Baranowskim, związana jest historia sztandaru 6 pułku strzelców konnych, który został przekazany wraz z kilkoma pistoletami 23 IX kierownikowi szkoły na przechowanie. Zakopany na podwórzu, jak okazało się podczas wizyty partyzantów wiosną 1943 r., sztandar niestety zbutwiał, zaś broń nie nadawała
się już do użytku10.
Pod koniec września i na początku października operowała w Lasach Janowskich grupa płka Zieleniewskiego. Część oddziałów należących do niej próbowała
przedostać się przez San w Zarzeczu. Po stwierdzeniu jednak silnych umocnień
niemieckich, zdecydowali rozbroić się w pobliskich lasach i przy pomocy tutejszych mieszkańców (którzy dostarczyli odzież: ubrania, buty) przez dogodne brody
w rzece, nocą, grupami (punktem zbornym była szkoła) przedzierali się na drugą
stronę rzeki11.
Na terenie okupowanego państwa polskiego hitlerowcy ustanowili wojskowy
zarząd krajem. Niebawem, 26 X powstała Generalna Gubernia, którą podzielono na
4 dystrykty: lubelski, krakowski, radomski i warszawski12. Zarzecze, leżące dotychczas w województwie lwowskim, w pow. niskim, wraz z całą północno-wschodnią
częścią tego powiatu (usytuowaną po prawej stronie Sanu) weszło w skład dystryktu lubelskiego. Siedzibą władz nowego powiatu stał się Janów Lubelski (we IX
1942 przeniesiono ją do Kraśnika)13, gmina zbożowa dla Zarzecza – w Pysznicy14.
San stał się granicą między dystryktem krakowskim a lubelskim. Urząd starościński w powiecie janowskim sprawowali kolejno: Strössenreter, Hans-Adolf Ansbach
oraz Lenk15. Osoby, które miały przeszłość kryminalną, (w tym komuniści) zostały
rozstrzelane przez Niemców w lesie na Mordowni16.
Niemcy uznali Lubelszczyznę za podstawowy filar gospodarki żywnościowej
w Generalnej Guberni. W związku z tym ustanowiono kontyngenty na zboże, mięso (bydło, świnie), mleko, ziemniaki, a nawet owoce. Utworzono komisję kontyngentową, do prac w niej zaangażowano również nauczycieli w celu skłócenia ich
z miejscową ludnością. W roku 1941 wieś nie wywiązała się z nałożonego kontyngentu, wobec czego 20 i 21 listopada zostali aresztowani m.in.: sołtys Jan Haliniak, kierownik szkoły Jakub Baranowski oraz ks. proboszcz Józef Markiewicz.
Zostali oni uwięzieni w Pysznicy, w murowanym budynku przerobionym na więzienie. W sumie przebywało tam 50 osób, aresztowanych na terenie gminy pysznickiej; zwolniono je tuż przed świętami. Dodatkowo przeznaczono do wysiedle10

J. Ślaski, Polska walcząca, wyd. 2 popr. i uzup., Warszawa 1990, s. 78.
Rkps W. Sobiły, s. 61; rel. F. Nadzieja; L. Głowacki, dz. cyt., s. 225-228; Agresja sowiecka na
Polskę w świetle dokumentów 17 IX 1939, red. W. Włoszczak, t. 1, Warszawa 1994, s. 274.
12
J. Kasperek, Wywóz na przymusowe roboty do Rzeszy z dystryktu lubelskiego w latach 19391944, Warszawa 1977, s. 12.
13
Tamże, s. 13.
14
Rkps W. Sobiły, s. 63; rel. J. Młynarskiego.
15
J. Kasperek, dz. cyt., s. 25.
16
Rkps W. Sobiły, s. 63; rel. J. Młynarskiego.
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nia 205 domów, z których właściciele nie wywiązali się z narzuconych kontyngentów 17.
Władze okupacyjne zachęcając możliwością pozyskania pracy i zarobienia
pieniędzy, rozpoczęły dobrowolny werbunek na roboty w Niemczech. W początkowej fazie zgłosiło się dużo osób i kilkanaście z nich wyjechało. Później urządzano już łapanki nocne. Sołtys na polecenie władz musiał zrobić listę, według
której wywożono do Niemiec18.
Jednym z elementów polityki okupacyjnej były także masowe przesiedlenia
ludności polskiej. Fakt ten dotyczył pośrednio również i Zarzecza, gdyż przebywało tutaj 36 osób wysiedlonych spod Żywca (7 rodzin), zaś w Hucie Deręgowskiej wysiedleńcy z poznańskiego. Nie tylko z tak odległych stron Polski przebywali w Zarzeczu przesiedleni. W związku z budową poligonu doświadczalnego Luftwaffe w pobliżu szosy Nisko-Rzeszów, wysiedlano stamtąd całe wsie.
W Zarzeczu zamieszkiwali m. in. mieszkańcy Lasek, Nowosielca i Przyszowa,
dla których zaorano pastwiska na pola uprawne pod Kłyżowem (Ług, Zagość).
2. Parafia
Na rok przed wybuchem wojny parafia p.w. Matki Bożej Śnieżnej w Zarzeczu
liczyła 2325 wiernych (w tym 1810 przypadało na Zarzecze, a 515 na Hutę Deręgowską). Pierwszym proboszczem od 1936 r. był ks. Józef Markiewicz. Parafia
należała do dekanatu ulanowskiego leżącego w diecezji przemyskiej19. W czasie
wojny na przeszkodzie normalnemu odbywaniu uroczystości kościelnych stanął
okupant, który stosując wojenny terror, uwięził ks. proboszcza, obarczając go odpowiedzialnością za nie uiszczenie kontyngentu (listopad/grudzień 1941)20. Regularnie odprawiano nabożeństwa (jak pierwszopiątkowe, majowe, różańcowe
w październiku, Gorzkie Żale i in.), co niedzielę odbywały się Nieszpory21.
Jesienią 1940 r., 16 października ukonstytuowała się, a w zasadzie została mianowana, rada parafialna. W tym samym czasie powstał komitet opieki nad wygnańcami z okolic Żywca, który jesienią zbierał datki na przesiedlonych. W Hucie
Deręgowskiej przebywali wygnańcy z poznańskiego. Ich delegacja zwróciła się
o pomoc do księdza proboszcza, który zarządził dla nich składkę w I-szą niedzielę
grudnia 1940 roku22.
Parafia istniała dopiero kilka lat, dlatego było jeszcze wiele do zrobienia, w tym
zadbanie o wystrój świątyni. W 1941 zbierano pieniądze na obraz św. Stanisława
Kostki. 20 VII 1941 odbyło się poświęcenie ołtarza bocznego tegoż właśnie świę17

Księga ogłoszeń kościoła parafialnego w Zarzeczu k/Niska, bez paginacji; Kronika szkolna, bez
paginacji. Rkps W. Sobiły, s. 63; rel. J. Młynarskiego, S. Szkutnika i A. Fedorowskiej. J. Kasperek, dz.
cyt., s. 17; W. i J. Młynarscy, U początków parafii, cz. 3, „Flamma Vitae”, nr 37, 1996.
18
Rel. J. Młynarskiego i S. Szkutnika.
19
Schematyzm diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego na rok 1938, s. 157.
20
Rel. J. Młynarski; Księga ogłoszeń...
21
Księga ogłoszeń...
22
Tamże.
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tego. Dwa tygodnie później, 3 VIII poświęcono statuę Matki Boskiej na miejscu,
gdzie dawniej stała kapliczka23. 14 V 1944 ks. Jan Patrzyk dokonał poświęcenia obrazu MB Śnieżnej, który namalował dr J. Dutkiewicz, artysta z Tarnowa. Podczas
walk w końcu lipca 1944 roku zupełnie zniszczone zostały: ściana prezbiterium
i ołtarz główny, zaś płaszcz Matki Bożej w obrazie uszkodziło wiele odłamków24.
Ksiądz proboszcz przygotowywał dzieci do pierwszej spowiedzi świętej. W ten
sposób, w samym tylko 1941 roku, w Zielone Święta (1 czerwca) przystąpiło do
pierwszej komunii świętej 60 dzieci25. Ambona kościelna często służyła ogłaszaniu rozporządzeń okupanta. Była też miejscem, gdzie informowano o funkcjonowaniu szkoły i wszelkich sprawach związanych z edukacją dzieci26.
W latach 1941-43 przebiegała w diecezji przemyskiej akcja konfiskaty dzwonów kościelnych, które Niemcy następnie przetapiali. Uzyskiwany w ten sposób
metal wykorzystywany był do celów wojennych27. Trudno ustalić dokładną datę,
kiedy to Niemcy przyjechali obejrzeć dzwony parafii Zarzecze. Hitlerowców zauważył ks. Markiewicz – zorganizował więc grupę mieszkańców, którzy wraz
z nim ukryli dzwony. Byli to: Jan Szuba, Józef Szoja, Stanisław Sroka i Franciszek Młynarski28. Po przejściu frontu obraz został przeniesiony do Huty Deręgowskiej, skąd powrócił do uporządkowanej świątyni29. W święto MB Śnieżnej mszę
św. odprawił ks. Władysław Szubarga z Pysznicy30.
3. Dwór w czasie okupacji
Dwór i majątek w Zarzeczu należał do Stanisława Jerzego Hofmokla, z wykształcenia prawnika, który był adwokatem we Lwowie31. Jego brat – Zygmunt
Hofmokl-Ostrowski, dr nauk prawnych, również adwokat (w Warszawie), był znanym w latach międzywojennych publicystą i literatem32.
Dwór w Zarzeczu był miejscem, w którym gościło w latach II Rzeczypospolitej
wielu przedstawicieli kultury, sztuki, polityki33. Nie inaczej było i w czasie ostatniej
wojny światowej. Mężem wnuczki właściciela majątku był dr Alfred Wielopolski,
przed wojną pracujący w kancelarii prezydenta Ignacego Mościckiego. To właśnie
na zaproszenie hrabiego Wielopolskiego przybył do Zarzecza prof. Józef Kostrzewski (po koniec 1940), który zamieszkał u administratora majątku, Karola Bi23

Tamże.
Historia obrazu MB Śnieżnej Łaskami Słynącej w Zarzeczu k/Niska, „Flamma Vitae”, nr 15,
1994 [b. p.].
25
Tamże.
26
Księga ogłoszeń.
27
T. Śliwa, Diecezja przemyska, w: Życie religijne w Polsce pod okupacją 1939-1945. Metropolia
wileńska i lwowska, red. Z. Zieliński, Katowice 1992, s.183.
28
J. Młynarski, Zarzeckim dzwonom na ratunek, „Flamma Vitae”, nr 26, 1995 [b. p.].
29
Józefa Ślusarczyk z Młynarskich, Nasze wspomnienia, tamże [b. p.].
30
A. Fedorowska, Zarzeckie wspomnienia, tamże, nr 29, 1995 [b. p.].
31
K. Jasiewicz, Lista strat ziemiaństwa polskiego 1939-1956, Warszawa 1995, s. 353.
32
Czy wiesz kto to jest?, red. S. Łoza, Warszawa 1938, s. 261.
33
Zob. H. Ostrowska-Grabska, Bric á brac, Warszawa 1978, s. 222-235.
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licza. Jego pobyt w Zarzeczu trwał prawie 3 lata. Musiał się on ukrywać, bowiem
już na samym początku okupacji Poznania Niemcy chcieli go aresztować. Objąwszy formalnie stanowisko magazyniera koszykarni, dzięki pomocy naukowej dra
K. Jażdżewskiego (przysyłał książki do Zarzecza), profesor napisał 5 prac: „Wielkopolska w czasach przedhistorycznych”, „Pradzieje Polski”, „Prasłowiańszczyzna”
i „Kultura prapolska”, „Pradzieje Pomorza Gdańskiego” (wydane następnie po uzupełnieniach i rozszerzeniu na pozostały obszar Pomorza), recenzował też niemieckie prace dotyczące pradziejów34. Zarzecka ziemia, kryjąca w sobie tyle skarbów
przeszłości (wykopaliska z 1934 r.), okazała się miejscem osady z młodszej epoki
kamiennej. Kostrzewski nie mógł prowadzić archeologicznych badań wykopaliskowych (usytuowane było tutaj również cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej), jednakże znalezione na powierzchni zabytki wysłał do dra Jażdżewskiego,
kierownika muzeum archeologicznego w Warszawie35. Do Zarzecza przybył również mgr Gerard Labuda. O pobycie tutaj profesora Kostrzewskiego (Bogajewicza)
powiadomił go prof. Konopiński. Wczesną wiosną (prawdopodobnie w marcu)
1943 r. przyjechał on do Klemensówki (tak właściwie nazywało się miejsce ukrycia profesora), aby zdać egzamin doktorski z archeologii (jako przedmiot dodatkowy), który zakończył się wynikiem pozytywnym36. W lutym 1944, po przeprowadzce Biliczów do Zarzecza, Józef Kostrzewski przeniósł się do Tuchowa pod
Tarnowem37.
We dworze znalazł również schronienie prawnik Jerzy Sawicki, który w latach
1936-41 był adwokatem we Lwowie. Od 1944 do 1953 pełnił funkcję prokuratora,
był też członkiem delegacji polskiej na procesie norymberskim. Pracował po wojnie jako wykładowca w Łodzi i Warszawie, był też autorem prac dotyczących prawa karnego38.
Inną osobą, ukrywającą się w majątku w Zarzeczu, był Edward Bertold, późniejszy zastępca kierownika resortu Rolnictwa i Reform Rolnych PKWN. W ostatnim
roku okupacji pracował w Komisji Administracyjno-Samorządowej, będąc w ścisłym kontakcie z ludowcami z niżańskiego. Brał też udział w organizowaniu struktur władz komunistycznych tuż po wkroczeniu Armii Czerwonej na te tereny39.
34

J. Kostrzewski, Z mego życia... pamiętnik, Warszawa 1970, s. 230, 231, 233; K. Jasiewicz, dz.
cyt., s. 354; P. Jasienica, Słowiański rodowód, Warszawa 1978, s. 76; Cz. Madajczyk, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t. 2, Warszawa 1970, s. 383. Dedykacja w „Pradziejach Polski” brzmi następująco: „Drogim Państwu Klementynie i Karolowi Biliczom z wyrazami głębokiej wdzięczności za
gościnę i pomoc w czasie II-giej wojny światowej poświęca Autor”; zaś w „Kulturze prapolskiej”:
„Drowi Alfredowi Wielopolskiemu, którego gościnności zawdzięczam przetrwanie wojny i możliwość
napisania tej książki z wyrazami najgłębszej wdzięczności AUTOR”.
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J. Kostrzewski, dz. cyt., s. 235.
36
Tamże; List G. Labudy do autora z dn. 3 X 1998 r.
37
J. Kostrzewski, dz. cyt., s. 241.
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Rel. S. Szkutnik i W. Szymczyk; Wielka encyklopedia powszechna PWN, Warszawa 1967, t. 10,
s. 374; Nowa encyklopedia powszechna PWN, Warszawa 1996, t. 5, s. 758.
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Rel. S. Szkutnik, T. Sagan, Konspiracja w Natanie, Białystok 1972, s. 211, 226-227; E. Bertlod,
Lubelska reforma rolna, „Rocznik Lubelski”, t. 2, 1959.
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W owym czasie bandyckie napady, które dotykały i folwark i dwór, były czymś
powszechnym, szczególnie od 1943 r. Podczas jednego z nich zginął właściciel
dworu – Hofmokl, który został zastrzelony 24 III 1943 r. przez Antoniego Palenia
(„Jastrząb”) z oddziału GL-AL. im. Dąbrowskiego. Hofmokl, współpracownik
podziemia niepodległościowego i Polskiego Komitetu Opiekuńczego RGO w Pysznicy, został pochowany w Zarzeczu. Administratorem i kierownikiem majątku został wówczas dr Wielopolski40.
4. Akcja pacyfikacyjna
Zarzecze latem 1943 r. było miejscem tzw. akcji pacyfikacyjnej, w czasie której
Niemcy zabrali ponad stu mężczyzn, a którą sprowokowała działalność coraz liczniejszych, w janowskim kompleksie leśnym, oddziałów partyzanckich. Aktywność
partyzantów, wspomaganych następnie przez przybyłe tutaj radzieckie oddziały
partyzanckie, spowodowała zaniepokojenie Niemców, którzy nie czuli się pewnie
w tej okolicy (z tego powodu przeniesiono siedzibę powiatu z Janowa do Kraśnika). Zwiększająca się liczba żołnierzy podziemnych formacji zbrojnych w lasach,
musiała wywołać reakcję hitlerowców. Na polecenie władz niemieckich, w każdym
domu przy wejściu musiał wisieć imienny spis jego mieszkańców. Miejscowa ludność spodziewała się działań odwetowych ze strony Niemców, dlatego też wielu
mężczyzn przygotowało sobie kryjówki 41.
W sobotę, 10 VII 1943 r. Niemcy przystąpili do akcji. Szli tyralierą przez las,
następnie przez pola (trzy szeregi żołnierzy niemieckich przechodziły jeden za drugim po sobie). Do domów wchodzili grupkami po 3-4. Wszystkich mężczyzn
zgromadzono w miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się obecnie pomnik ku czci poległych, czyli w centrum wsi. Osoby znalezione w kryjówkach bądź uciekające – zastrzelono (3 osoby). Pierwsze odliczenie miało wykazać 157 zatrzymanych mężczyzn. Następnie zwolniono sołtysa – Stanisława Dudzica, kierownika tartaku i kilkanaście osób pracujących w nim oraz tych, którzy przekroczyli 60 rok życia.
Wśród aresztowanych znalazł się również kierownik szkoły w Zarzeczu – J. Baranowski. Uniknął aresztowania prof. Kostrzewski, który jako korespondent rolny
polsko-niemieckiego Urzędu Statystycznego w Krakowie posiadał jego odpowiednią legitymację. Uniknął również aresztowania ks. proboszcz Józef Markiewicz,
który ukrył się w kościele Tych, którzy pozostali uformowano w trójki i poprowadzono do przysiółka Kudelki. Znajdował się tam dół, z którego czerpano piasek.
Wszystkich mężczyzn wprowadzono do tego dołu. Na tle znajdującego się tam zagajnika, Niemcy po wręczeniu mężczyznom karabinów do rąk (bez magazynków)
fotografowali ich jako bandyckie oddziały partyzanckie. Przez cały czas żołnierze
40
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niemieccy (również na koniach) odpędzali dzieci i kobiety od pojmanych. Następnie zaprowadzono mężczyzn z powrotem do wsi, gdzie załadowano ich na samochody wojskowe i wywieziono. W czasie jazdy na Janów pochodzący z Krzaków
Kłyżowskich, Michał Łupicki, wyskoczył z samochodu i zbiegł. Dojechawszy do
Szastarki, załadowano wszystkich mężczyzn do pociągu, który zawiózł ich do Budzynia (Kraśnik Fabryczny). Tu w olbrzymiej hali znajdował się obóz – punkt
zborny dla wszystkich schwytanych (ogółem podobno dla ok. 4 tys. ludzi)42.
W momencie, gdy wywieziono już wszystkich do Budzynia, Niemcy przywieźli
na Kudelki jeszcze kilku mężczyzn. Spośród nich rzucili się do udanej ucieczki Józef Mozdrzech i jego kolega z Poznańskiego – Edward Solczyński. Niestety w zamian dwie inne osoby straciły życie. Po kilku tygodniach pobytu w Budzyniu,
część mężczyzn z Zarzecza wysłano na wyspę Uznam, część do obozu w Zwierzyńcu, do Linzu w Austrii i do innych obozów na terenie III Rzeszy. Wielu z nich
już stamtąd nie powróciło. Np. w czasie nalotu samolotów angielskich na Peenemünde (Uznam) z 17 na 18 VIII 1943 życie straciło aż 14 zarzeczan43.
Następny dzień po akcji to była niedziela, tzw. „niedziela płaczu”. Ks. Markiewicz, nie bacząc na grożące mu niebezpieczeństwo (mógł być aresztowany), odprawiał niedzielne Msze św., w których uczestniczyły jedynie kobiety i dzieci44,
które nic nie wiedziały o losie wywiezionych mężów, ojców i braci.
5. Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej
Pomimo wybuchu wojny Szkoła Podstawowa w Zarzeczu była jedną z niewielu
w powiecie, które podjęły normalną naukę. Po wycofaniu się armii polskiej i wkroczeniu Niemców, naukę wznowiono 26 X. Hitlerowcy ustanawiając i organizując
okupacyjne władze, zajęli się także podporządkowaniem szkół do nowego podziału
administracyjnego, jaki stworzono. Tym samym obwód szkolny Zarzecze został
włączony 15 XI 1939 do powiatu Janów Lubelski. Kierownikiem szkoły został Jakub Baranowski, przed wojną prezes Powiatowego Zarządu ZNP. W skład grona
nauczycielskiego w r. szk. 1939/1940 wchodzili: Maria Baranowska, Janina Brysiowa, Michał Skoczek i Wojciech Sobiło, zaś zapisanych dzieci było 28545.
Niemiecki okupant na polu szkolnictwa podjął akcję wynaradawiania i ograniczania dostępu do wiedzy dzieciom i młodzieży. Szczególnie odnosiło się to do historii i geografii. Już 15 XII wraz z nakazem podjęcia prawidłowej nauki, zakazano
nauczania tych właśnie przedmiotów, z poleceniem oddania podręczników służących do ich nauki. Kierownik nie dostosował się do rozporządzenia i ukrył starannie książki. Innym pociągnięciem władz było ograniczanie lub likwidacja etatów
42

Rkps W. Sobiły, s. 70; rel. F. Nadzieja i S. Szkutnik; J. Młynarski, Relacja, s. 1-4; Kronika
szkolna.
43
Rel. W. Szymczyk, J. Młynarski, F. Nadzieja; J. Młynarski, Relacja, s. 2; zob. M. Middlebrook,
Nalot na Peenemünde, Warszawa 1987.
44
W. i J. Młynarscy, U początków parafii.
45
Z. Torla, Jawna i tajna oświata w pow. niżańskim, w: Szkoła przy zasłoniętych oknach, red.
A. Meissner, Rzeszów 1992, s. 61, 233; T. Sagan, dz. cyt., s. 50; Kronika szkolna.

ARKADIUSZ MAŚLACH
216
__________________________________________________________________________________________

nauczycielskich. Przykładowo Maria Baranowska kontynuowała nauczanie dzieci
bez wynagrodzenia46.
Rok szkolny 1940/41 rozpoczął się 1 IX, został poprzedzony nabożeństwem
w parafialnym kościele. Miały również zostać wydane świadectwa za ukończenie
ubiegłego. W szkole byli wówczas zatrudnieni: Jakub Baranowski, Janina Bryś,
Maria Schindler, Michał Skoczek oraz Irena Mirecka. Jesienią 1940 (10 XI) niemieccy żołnierze zajęli szkołę, „wyrzucając na podwórze urządzenia klas”. W piecach rozpalali książkami szkolnymi47. Kierownik, pragnąc kontynuować naukę,
jeszcze tego samego dnia wynajął izby we wsi. Dzień później nauka odbywała się
w następujących miejscach: na Posterunku (obecnie Starowiejska), u Jana Maziarza
(Mickiewicza), Wojciecha Pałki (Wypych), Marii Szajwaj (Tysiąclecia), Karoliny
Pliszki (Lubelska). Nauczyciele musieli pokonywać duże odległości, nawet do 1,5
km, ale mimo tak trudnych warunków nauka odbywała się bez zakłóceń. Wiosną
1941 r., w związku z przygotowaniami do wojny z ZSRS, wojsko opuściło szkołę
i pod koniec kwietnia naukę można było w niej kontynuować48.
Władze niemieckie miały na celu, aby w szkołach dzieci nabywały umiejętności
praktyczne. Ich zakres wyznaczały specjalnie wydawane zarządzenia, które określały, jakie zajęcia mają być wykonywane. Wytyczne dotyczyły m. in. zbierania
ziół leczniczych, skór zajęczych i króliczych. Udzielano praktycznych wskazówek
w sprawie uprawy drzew morwowych i hodowli jedwabników w szkołach, uprawy
rumianku. Sporządzono również wykazy ziół, jakie należało zbierać w danym roku. Zarządzono także obowiązkową prenumeratę czasopism „Ster” i „Mały Ster”,
wydawanych przez okupanta. Do nauczania dopuszczono ok. 80 pieśni i piosenek –
religijnych (m. in. kolęd) i dziecięcych, bacząc przy tym, by nie niosły treści patriotycznych i narodowych. Istniał obowiązek kierowania do urzędów pracy
(Arbeitsamtów) wszystkich absolwentów szkół49.
Zapisów dzieci na rok szkolny 1941/42 musieli dokonać rodzice osobiście
w dniach 30 i 31 VII; w efekcie było to 302 dzieci. Naukę rozpoczęto 1 IX nabożeństwem inauguracyjnym. Od końca listopada przez ok. 6 tygodni więziony był
kierownik Baranowski z ks. Markiewiczem. Ks. proboszcz należał do grona nauczycielskiego i prowadził katechezę. Bardzo często z ambony (o czym też wyżej)
informował o sprawach dotyczących szkoły. W uroczystość Wszystkich Świętych,
na prośbę dyrektora, przypomniał rodzicom przybyłych na ten teren osób, by niezwłocznie zapisali dzieci do szkoły wedle nakazu okupanta, bowiem zaniechanie
tego mogło pociągnąć za sobą kary. Podobnie sytuacja wyglądała w 1942 roku,
46

Kronika szkolna.
Rel. W. Szymczyk i J. Młynarskiego; Kronika szkolna; Księga ogłoszeń.
48
Księga ogłoszeń; Kronika szkolna; A. Fedorowska, Szkoła w Zarzeczu w czasie wojny, „Flamma
Vitae”, nr 31, 1995, [b. p.].
49
Materiały do dziejów oświaty w okresie okupacji hitlerowskiej (1939-1945) na terenie podziemnego okręgu szkolnego krakowskiego, „Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych” (dalej: „RKNP”),
t. 23, 1979, s. 48, 51-52, 58, 63, 94; K. Rup, Szkolnictwo jawne i tajne w pow. niżańskim woj. rzeszowskiego w okresie okupacji hitlerowskiej, „RKNP”, t. 15, 1973, s. 38.
47

ZARZECZE W LATACH OKUPACJI NIEMIECKIEJ (1939-1944)
217
__________________________________________________________________________________________

kiedy wykaz dzieci nie wpisanych przez rodziców miał zostać wysłany do Janowa
Lubelskiego50. Mimo wcześniejszego zakazu, w szkole uczono geografii i historii.
W roku szkolnym 1942/43 (zapisanych 297 dzieci) nauczycieli obciążono pracami
kontyngentowymi. Jesienią przybył do szkoły niemiecki inspektor szkolny, który...
„skonfiskował wszystkie kwiaty doniczkowe – prywatną własność państwa Baranowskich”. Kwiaty te zostały wywiezione do Kraśnika51.
Podczas akcji 10 VII 1943, kierownik Baranowski został wywieziony do Budzynia, a następnie do Lublina na ulicę Krochmalną, po 2 miesiącach zwolniono go
z więzienia dzięki staraniom władz konspiracyjnych, osób prywatnych i opłaceniu
dużych sum pieniędzy. Po powrocie dyrektor był załamany psychicznie52.
Rok 1943/44 był ostatnim dla szkoły w Zarzeczu, pod okupacją niemiecką. Na
naukę uczęszczało wówczas 304 uczniów. W walkach lipcowych 1944 roku placówka została zniszczona (uszkodzony dach). Przeprowadzony remont przy wydatnej pomocy mieszkańców i działaniach Baranowskiego sprawiły, że „już 15 listopada podczas nabożeństwa szkolnego, po 5 latach niewoli, młodzież i grono odśpiewali ze łzami w oczach hymn Polski «Jeszcze Polska nie zginęła»”. Skończył
się czas wydawania niemiecko-polskich świadectw, tzw. Schulzeugnis53.
6. Tajne nauczanie
Wspominany kilkakrotnie Jakub Baranowski już na początku października
1939r. wszedł w skład zespołu nauczycieli, którzy podjęli akcję organizacji nauki
w miejscach, gdzie jej nie prowadzono, ukrywania wszelkiego rodzaju pomocy
naukowych (książek, map itd.). W grupie znaleźli się także: dr Zdzisław Londoński – dyrektor Państwowego Gimnazjum i Liceum w Nisku, dr Witold HabdankKossowski, dyr. PGiL i Wacław Górski – kierownik szkoły powszechnej w Stalowej Woli. Nieco później dołączyli do tego grona: Kazimierz Rup – przed wojną
podinspektor ds. oświaty dorosłych, zaś z końcem października – Stanisława Polańska z Rudnika i Adolf Rufer z Niska54. W listopadzie ukonstytuował się kolejny
zespół (już bez Baranowskiego), który w 1942 r. po nawiązaniu kontaktu z Okręgową Komisją Oświaty i Kultury w Krakowie (Okręgowe Biuro Szkolne), został
zatwierdzony jako Powiatowa Komisja Oświaty i Kultury.
Po chwilowym otwarciu szkół średnich w Stalowej Woli i Nisku, zaraz na początku listopada zostały one zamknięte. Zaszła więc konieczność organizacji tajnego nauczania w zakresie gimnazjum i liceum. Baranowski już w roku szkolnym
1939/40 zaangażował do tego celu Janinę Setlak z Niska, studentkę IV roku Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ten sposób tajne nauczanie z zakresu szkoły średniej
rozpoczęło się w budynku szkolnym55. J. Baranowski w VII klasie nakazał przera50
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bianie programu z zakresu I kl. Gimnazjum, a w roku następnym program II klasy
gimnazjalnej56.
Po jesiennym aresztowaniu kierownika w roku 1941, zdarzały się częste wizyty
żandarmerii niemieckiej i Gestapo. Pomimo to tajne nauczanie nadal odbywało się
w szkole. W roku szkolnym 1941/42 przerabiano już program I, II i III klasy gimnazjum. Poza tym nauczanie niejawne miało miejsce w mieszkaniach: Dziurów na
Starej Wsi, Baranowskich i u Nazaruków, gdzie komplety prowadziła absolwentka
liceum – Stanisława Nazaruk (z domu Ziarno). Nauczanie rozpoczęła ona 1 IX
1941, prowadząc dwa komplety. Nauka odbywała się też w domach uczniów uczestniczących w tajnym nauczaniu. Pierwszy komplet przerobił 3 klasy gimnazjum,
zakończone egzaminem, drugi – zakres I klasy gimnazjum57.
W 1943 r. ośrodek tajnego nauczania w Zarzeczu znajdował się pod opieką
PKOiK w Nisku. W roku szkolnym 1942/43 większa część szkół po prawej stronie
Sanu była zamknięta, zaś tajne nauczanie odbywało się tylko i wyłącznie w Zarzeczu, Ulanowie i Wólce Tanewskiej. Po aresztowaniu Baranowskiego w 1943 r.,
mimo wielu grożących niebezpieczeństw, tajne nauczanie było nadal prowadzone.
Gdy sytuacja była szczególnie niebezpieczna, przerwano je na kilka tygodni 58.
Komisja w Stalowej Woli, w składzie: dr Habdank-Kossowski – przewodniczący i członkowie: Maria Kossowska, Rudolf Szczepaniec i ks. Józef Skoczyński, egzaminowała młodzież w domu Kossowskich na Pławie, czasem wyjeżdżając do:
Niska, Ulanowa, Wólki Tanewskiej59.
Zarzecka młodzież z kierownikiem jeździła na egzaminy do Pława. Przejazd
mostem na Sanie był bardzo trudny i pokonujący tę trasę „ryzykowali swym życiem”. Mimo tych przeciwności tajne nauczanie w roku szkolnym 1943/44 prowadzono w jeszcze większym zakresie. Rocznie więc program poszczególnych klas
gimnazjum przerabiało 20-40 osób60.
Po wkroczeniu Rosjan, do poszczególnych klas gimnazjum przeszła młodzież
z tajnego nauczania (48 osób). Zdarzało się, że uczniowie z Zarzecza przewyższali
swą wiedzą rówieśników z Niska i innych miejscowości tego powiatu. Zawdzięczali to gronu nauczycielskiemu – biorącym udział w tajnym nauczaniu powszechnym Baranowskim, Janinie Bryś i Marii Chrustowskiej. W tajnym nauczaniu w zakresie szkoły średniej uczestniczyli: Baranowski, Janina Setlak, Józef i Antoni
Szoja, Stanisław Ziarno, Maria Schindler i Jan Sarnikowski. Ukrywający się w Zarzeczu prof. Kostrzewski również nauczał, ale w zakresie bardziej ograniczonym.
Wymienić tu należy także ks. Józefa Markiewicza, który nauczał łaciny. To dzięki
tym pedagogom młodzież z Zarzecza (i nie tylko) mogła kontynuować naukę”61.
56
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7. Konspiracja
7.1. Placówka ZWZ-AK
Po zakończeniu działań wojennych, jeszcze w roku 1939 zaczęli ściągać do Zarzecza uczestnicy wojny obronnej. Wszyscy się tutaj znali, dlatego trudno było
o ścisłą konspirację. Placówkę w Zarzeczu zorganizował i został jej dowódcą Antoni Szoja („Brzoza”). Do ZWZ zwerbował go prawdopodobnie dr Hernich z Rudnika. Najmniejszą komórką organizacyjną były 5-osobowe sekcje, której dowódca
miał kontakt z szefem placówki, której nazwisko komendanta było utajnione. Podstawową kadrę w Zarzeczu stanowiła 19-osobowa grupa zaprzysiężonych, której
członkowie już wcześniej odbyli przeszkolenie wojskowe. Pozostałych, którzy nie
przeszli służby wojskowej, szkolono. Tak więc na czas mobilizacji grupa miała
liczyć ok. 35 ludzi. Antoni Szoja pełnił funkcję komendanta placówki do 10 III
1943 r., kiedy to wioząc „bibułę”, został zastrzelony przez niemieckich żandarmów
tuż przed stacją w Nisku. Dowództwo objął wówczas Stanisław Kudyba („Dąbrowa”), który kierował placówką do przełomu lipca i sierpnia 1944 r.62
Placówka AK Zarzecze należała do obwodu Nisko, którego dowództwo mieściło się w Stalowej Woli. Komendantem obwodu był do III 1944 r. kpt. inż. Kazimierz Pilat („Zaremba”). Po jego śmierci dowódcami było kilku kapitanów, do II
1945 r., kiedy to obwód przestał istnieć63.
Obwód niżański wchodził natomiast w skład wydzielonego z Okręgu Krakowskiego AK w IV 1943r., Podokręgu Rzeszów. Nisko posiadało następujące kryptonimy: „41”, „Naleśnik”, „Niwa”, „Fc”, „III/ 12”, „150”, „Pc”. Most na Sanie w Zarzeczu (gdzie istniał punkt kontrolny) utrudniał kontakt z komendą obwodu. Dlatego
też w 1940r. dowódca „Zaremba” podjął decyzję o utworzeniu podobwodu po prawej stronie Sanu, z siedzibą w Ulanowie. Zarzecze znalazło się w nowo utworzonym podobwodzie, w którym dowództwo przejął Józef Boliński, ps. „Budzisz”.
Funkcję jego adiutanta pełnił Józef Szoja, ps. „Kalina” (brat Antoniego), zastrzelony
wej (1939-1945), red. J. Chrobaczyński, Kraków 1995, s. 378; K. Rup, dz. cyt., s. 36 wymienia Józefa
Szoję, studenta wydziału prawa UJ jako biorącego udział w tajnego nauczania w Ulanowie. Zginął on
tragicznie w IV 1943 r. (Rup mylnie podaje 1942, tamże, s. 43), uczył łaciny i matematyki. J. Kostrzewski, dz. cyt., s. 231, wspomina, że uczył córkę. Biliczów Bogusię języka polskiego, historii i łaciny III i IV kl. gimnazjum i I liceum (a więc przedmiotów zakazanych i na zakazanym poziomie nauczania), przygotowywał do liceum syna policjanta granatowego, języka niemieckiego uczył Zosię
i Jasia, dzieci PP. Wielopolskich, a z synkiem gajowego Wężowskiego przerabiał program I kl. szkoły
powszechnej (tamże); o fakcie udziału Kostrzewskiego w tajnym nauczaniu wspomina W. Sobiło
w swoim rękopisie, s. 77.
62
S. Szkutnik, S. Szoja, Konspiracja w Zarzeczu koło Niska w l. 1939-44, „Flamma Vitae”, nr 52,
1998 [b. p.]; D. Garbacz, Okupacja i konspiracja w Stalowej Woli 1939-1944, Przemyśl 1988, s. 79;
F. Smołko, Małoletniacy znad Sanu, Warszawa 1995, s. 92 i n.; B. Chmura, D. Garbacz, T. Michalewicz, Z. Paszkiewicz, S. Puchalski, Oddali życie za Polskę. Żołnierze i dowódcy AK obwodu NiskoStalowa Wola, Stalowa Wola 1990, s. 86; rel. S. Szkutnik; S. Puchalski, Partyzanci Ojca Jana, Stalowa Wola 1996, s. 81.
63
D. Garbacz, dz. cyt., s.74 i n.; Armia Krajowa – rozwój organizacyjny, red. K. Komorowski,
Warszawa 1996, s. 123; A. Zagórski, Z badań nad strukturą organizacyjną ruchu oporu na Rzeszowszczyźnie (ZWZ-AK), „Studia Historyczne”, t. 11, 1968, s. 104.
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14 IV 1943 został przez Gestapo. W kierownictwie komendy obok wielu osób znalazł się również oficer broni zarzeckiej placówki Stanisław Szkutnik, ps. „Szkot”,
„Moskal”, absolwent Podoficerskiej Szkoły Piechoty dla Małoletnich w Nisku64.
Z rozkazu „Zaremby” w maju 1943r. rozpoczęto tworzenie Kedywu. W Zarzeczu komórka dywersyjna liczyła 5 osób. Należał do niej m. in. Józef Szuba, ps.
„Budda” (a także Małoletniacy). Kierowano do Kedywu młodych, zdecydowanych
na wszystko kawalerów, głównie podoficerów zawodowych po odbytej zasadniczej
służbie wojskowej65.
Utworzona placówka ZWZ-AK w Zarzeczu w pełni funkcjonowała w strukturach obwodu niżańskiego, biorąc udział, zgodnie z rozkazami dowództwa, we
wszelkiego rodzaju akcjach. Każda placówka posiadała określone zadania, których
wypełnianie należało do jej podstawowych funkcji. Wśród nich wymienić można
kolportaż nielegalnej prasy. W Zarzeczu rozprowadzono „Odwet”, „Walkę”. Kolportaż „Odwetu” w Zarzeczu przejął Stanisław Nadzieja, ps. „Boruch” wraz z Antonim Szoją i Piotrem Ziarno. W domu Józefa Mozdżecha znajdował się punkt
przebitkowy podziemnej prasy konspiracyjnej. Każdy AK-owiec miał za zadanie
rozprowadzanie tzw. gazetek, które przychodziły do komendanta placówki. „Brzoza” sam trudnił się przewozem prasy z punktów przebitkowych66.
Ważnym elementem działalności placówki było gromadzenie broni, jej magazynowanie i konserwacja; m. in. skład broni znajdował się u „Górala”. Dużo broni
pochodziło z rozbrojenia licznych wojsk polskich w tutejszych lasach we IX 1939,
broń dawał również obwód67. Z bronią wiązała się istotna sprawa – przeszkolenie
w zakresie jej znajomości tych, którzy nie odbyli zasadniczej służby wojskowej.
Szkolenie i zajęcia z tego zakresu prowadzone były na Krzakach, w ogrodzie Antoniego Sarnikowskiego („Puk”). Podstawową rzeczą w tego typu szkoleniach była
umiejętność rozbierania i składania broni, zarówno pistoletu vis, jak i karabinu maszynowego, ze szczególnym zwróceniem uwagi i uwzględnieniem jej czystości.
Szkolenie prowadzili absolwenci Szkoły Małoletnich: z broni ręcznej – T. Pacyna
i S. Kudyba, zaś z maszynowej – S. Szkutnik. Nauka strzelania natomiast odbywała
się nocami, w świetle księżyca, w oddaleniu od zabudowań68.
Obowiązkiem będących członkami placówki było prowadzenie nasłuchu radiowego, a następnie przekazywanie usłyszanych wiadomości zaufanym ludziom.
W Zarzeczu początkowo aparat radiowy znajdował się u Mozdżecha („Góral”).
Następnie przeniesiono go do Antoniego Sroki, ps. „Leszczyna”. Tutaj znajdował
64
B. Chmura i in., dz. cyt., s. 87; S. Puchalski, dz. cyt., s. 81; A. Zagórski, dz. cyt., s. 98, 104;
D. Garbacz, dz. cyt., s. 74, 79; AK – rozwój, s. 123; F. Smołko, dz. cyt., s. 251; S. Szkutnik, S. Szoja,
Konspiracja; S. Szkutnik – czwarta promocja z l. 1934-37. Małoletniakami byli też: S. Kudyba „Dąbrowa” i T. Pacyna „Borowik” – piąta promocja 1935-1938 (tamże, s. 252, 253).
65
S. Szkutnik, S. Szoja, Konspiracja; D. Garbacz, dz. cyt., s. 143; J. Szuba, Winienem wdzięczność
Opatrzności Bożej i MB Śnieżnej, „Flamma Vitae”, nr 40, 1996 [b. p.]; Rel. S. Szkutni.
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B. Chmura i in., dz. cyt., s. 59, 86; Rel. S. Szkutnik; E. Dąbrowski, Bez broni, wyd. 2, Warszawa
1990, s. 73, 81; tenże, Szlakiem „Jędrusiów”, wyd. 3, Kraków 1992, s. 33.
67
Rel. S. Szkutnik; B. Chmura i in., dz. cyt., s. 59; S. Szkutnik, S. Szoja, Konspiracja.
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się aż do akcji w VII 1943 r. (wywieziony „Leszczyna” jako jedyny z placówki,
zginął na Peenemünde). Potem radiostacja znalazła się u Stanisława Szkutnika na
Mordowni. Odbiornik radiowy znajdował się też u Jana Kuśmidra, ps. („Janeczek”), pełniącego funkcję radiotechnika. W czasie nasłuchu wystawiano posterunki ubezpieczające69.
Innym przejawem działalności AK w Zarzeczu były różnego rodzaju akcje. Do
niszczenia akt i list kontyngentowych w Zarzeczu zostały wyznaczone osoby ze
Stalowej Woli, których placówka miała ich zaopatrzyć w broń i bezpiecznie eskortować przez most. Ważną rolę odgrywały też tzw. akcje pozorowane. W związku ze
sprawą kontyngentów nasilały się niemieckie ekspedycje karne. Gdy Niemcy przyjechali w tym celu do Ulanowa, członkowie tutejszej placówki narobili „hałasu”,
urządzając strzelaninę w Dąbrowie. Efekt był taki, że Niemcy nie czuli się pewnie.
Podobne zdarzenie miało miejsce na Księżym Kolanie. Tego typu akcji było wiele70.
Po aresztowaniu komendanta obwodu, 9 III 1944 r. podjęto akcję uwolnienia
„Zaremby”. Wzięli w niej udział członkowie obwodu oraz z Rzeszowa, Mielca,
Tarnobrzega, a nawet Krakowa. Cała placówka Zarzecze brała udział w akcji, realizując powierzone jej zadanie. Ale tak 17 III, jak i następnego dnia, gdy wszyscy
byli na wyznaczonych stanowiskach – akcję odwołano w ostatniej chwili. Inż. Pilat
bowiem już nie żył71.
Poza tym żołnierze AK z Zarzecza uwalniali więźniów z więzienia w Leżajsku,
zdobywali broń (Krzeszów, Sarzyna), walczyli z bimbrownictwem i złodziejami.
T. Pacyna („Borowik”), R. Młynarski („Aleksander”), A. Sarnikowski („Puk”) oraz
E. Sitarz („Leszek”) uczestniczyli w walkach z Niemcami w ramach 106 DP AK
w Inspektoracie Miechów (oddział partyzancki „Skrzetuski”). Tadeusz Pacyna był
szefem OP „Skrzetuski”. W potyczce z Niemcami 16 VIII 1944 r. zginął w Górach
Miechowskich Edward Sitarz („Leszek”)72. Pochowany na cmentarzu w Słaboszowie, został uhonorowany licznymi odznaczeniami73.
Żołnierze placówki ZWZ-AK uczestniczyli jeszcze w wielu akcjach, których
ostrze wymierzone było w niemieckiego okupanta hitlerowskiego. Wraz z wkroczeniem Armii Czerwonej okazało się, że rozpoczął się kolejny rozdział historii
placówki AK – prześladowanej przez nową władzę.
Szkolenie i organizacja podziemnych grup wojskowych miało na celu stworzenie siły militarnej zdolnej powstać zbrojnie przeciwko Niemcom. Sprawiało to, że
każda z placówek oddzielnie przygotowywała swój plan na okoliczność wybuchu
powstania, o którym w obwodzie mówiło się już w 1942 roku W późniejszym czasie zyskało ono kryptonim „Burza”. Rozkaz komendanta Podokręgu AK Rzeszów
Kazimierza Putka („Zwornego”) o przystąpieniu do akcji „Burza” do poszczegól69

S. Szkutnik, S. Szoja, Konspiracja; rkps W. Sobiły, s. 69; rel. S. Maślach; F. Smołko, dz. cyt., s. 92.
Rel. S. Szkutnik oraz F. Nadzieja, Kronika szkolna.
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nych inspektoratów dotarł 26 VII 1944. Obwód Nisko przystąpił do „Burzy” na
własną rękę rozpocząwszy ją 25 VII. Ze względu jednak na bliskość frontu akcja ta
trwała krótko. Wkroczenie Armii Czerwonej natychmiast pociągnęło za sobą aresztowania i rozbrajanie akowskich oddziałów wojskowych. W związku z tym „Burza” na Zasaniu została przez komendanta odwołana. Po wybuchu powstania
w Warszawie rozbrajano także zdążających na pomoc walczącemu miastu. Na terenie obwodu sytuacja wyglądała następująco: ogłoszono mobilizację, przygotowywano się do wyruszenia ku stolicy, ale szczegółowych zadań jeszcze nie wyznaczono. Jednak znane były doskonale akcje Sowietów wobec AK na kresach
wschodnich. Dlatego też wcześniejsze rozkazy odwołano74. Członkowie AK placówki w Zarzeczu nie rejestrowali się. Już w sierpniu sołtys Zarzecza – Stanisław
Dudzic aresztował członków AK – Józefa Szubę, J. Mozdżecha i Franciszka Szoję
i zamknął ich w... chlewie. Uwięzionym udało się jednakże oswobodzić. We wrześniu na „Buddę” czekali całą noc trzej uzbrojeni funkcjonariusze UB. Szuba uprzedzony jednak o wszystkim u „Janeczka” (Jan Kuśmider), nie dał się złapać75.
14 VIII 1944r. działalność w Nisku rozpoczęła NKWD. To właśnie przez funkcjonariuszy NKWD przesłuchiwany był Franciszek Szoja, współorganizator działalności ZWZ-AK. Postrzelony przez nich w polu, w czasie prac rolnych, zmarł 23
VIII 1944, nie wydawszy nikogo z AK. Coraz bardziej się zaostrzająca sytuacja
spowodowała, że najlepszym sposobem uchronienia się przed represjami było
wstąpienie do wojska. Wcielony do armii Wojciech Maziarz zginął w czasie walk
pod Dębicą. Podczas poszukiwania Józefa Mozdżecha, ps. „Góral” i przeszukiwania miejsca jego zamieszkania przez milicję i NKWD, okazało się, że pomagali im
mieszkańcy Zarzecza: sołtys Stanisław Dudzic, Józef Pałka, oraz Pysznicy i Kłyżowa. I rzeczywiście – jesienią 1944 r. wojsko, milicja, UB i NKWD urządziły
obławę we wsi na młodzież i mężczyzn. Złapanych zaprowadzono do szkoły, gdzie
wraz z dowódcą NKWD sołtys, wspomniany Pałka, żona Dudzica i jeszcze inne
osoby, decydowały o tym, kogo aresztować. Wówczas powiodła się ucieczka
S. Kudyby, ps. „Dąbrowa” i Stanisława Maślacha, ps. „Swojak” z Kłyżowa. Nie
udało się to Mozdżechowi, który został aresztowany przez NKWD w domu swojej
narzeczonej. Przetrzymywany w bunkrze w Rudniku, ostatni raz był tam widziany
przez siostrę w Wigilię 1944 r. Został zamordowany prawdopodobnie w lesie
k. Turzy76. Przewodnikiem ubeków był Walenty Tłuczkiewicz. To on ścigał „Dąbrowę” i „Swojaka”, on też przyjeżdżał z Sowietami, chcąc aresztować Stanisława
Szkutnika77.
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Należy więc stwierdzić, że to co nie udało się Niemcom, dzięki pomocy kilku
wyżej wymienionych osób doszło do skutku: podobwód Zasanie został całkowicie rozbity przez NKWD i UB aresztowaniami i represjami wobec członków
Armii Krajowej.
7.2. Inne organizacje
Oprócz AK, która w praktyce dominowała na terenie Zarzecza, wspomnieć należy o Batalionach Chłopskich. W Zarzeczu na czele placówki BCh stał Stanisław
Powęzka, który był jej komendantem. W styczniu 1944 doszło do scalenia BCh
z AK w obwodzie niżańskim. Na Zasaniu sytuacja była bardziej skomplikowana.
Spotkanie m.in. Juliana Kaczmarczyka („Lipa”) z przedstawicielami AK w Zarzeczu nie przyniosło żadnych konkretnych decyzji. Jedynie pluton z Zarzecza i Kłyżowa weszły w skład AK, pozostałe zaś plutony na tym terenie uległy wpływowi
GL78.
Stanisław Dudzic, ps. „Dzięcioł” z Zarzecza, przewodniczący gminnej trójki
„Rocha” w gminie Nisko-wieś („Niwa”), pełnił też funkcję gminnego instruktora
organizacyjno-szkoleniowego. Podobnie jak to było w AK, tak i zarzeccy ludowcy
walczyli w partyzantce BCh-owskiej. Jednym z nich był Józef Maziarz, ps. „Błyskawica”, dowódca drużyny, który zginął w VI 1944 r. w walce z Niemcami pod
wsią Graby k. Jarocina. Józef Pałka miał być dowódcą oddziału terytorialnego
z Zarzecza. Istnieje również prawdopodobieństwo, że w Zarzeczu była jakaś komórka Gwardii Ludowej. To samo można stwierdzić o wpływach NOW79.
Powyższe fakty potwierdzają jednoznacznie, że AK w Zarzeczu była najsilniejszą formacją zbrojną podziemia niepodległościowego, zdolną wchłonąć inne
(BCh). Marginalne wpływy i znaczenie pozostałych grup umacniają jedynie to
przekonanie.
8. Rok 1944
W 1944 roku sytuacja na froncie przedstawiała się bardzo niekorzystnie dla
Niemców. Wycofując się, przygotowywali jednocześnie oni silne punkty oporu
przed Armią Czerwoną. Takim miejscem, gdzie hitlerowcy wiele wysiłku włożyli
w organizację obrony było Zarzecze, a właściwie tereny po drugiej stronie Sanu.
Już kwietniu 1944 roku pojawiły się w Zarzeczu oddziały własowców, którzy nadzorowali wycinanie lasu, w celach strategicznych. Wycięto las w Dąbrowie, na Robotach i Piaskach, od miejsca jak dzisiaj usytuowana jest piekarnia aż po Wólkę
Tanewską. Zlikwidowano nawet sad szkolny z niedojrzałymi owocami, ścięto kil78
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kuletnie topole we dworze, a wokół kościoła stare lipy. Okupant czuwał nad przebiegiem prac, usadowiwszy się na przygotowanych do tego celu „gniazdach” obserwacyjnych, m.in. na Kontralówce, Podgórą i w innych miejscach80. Z pozyskanego w ten sposób drewna budowano bunkry i umocnienia na Zasaniu. Zaangażowano do tego celu więźniów z utworzonego wiosną 1944 r. obozu pracy w Racławicach. Liczba więźniów wynosiła ok. 300 osób, wszyscy pochodzili z Krakowskiego. Praca trwała od godz. 600 do 160081. Także w tym samym czasie został założony obóz w niedalekiej Wolinie, gdzie przebywało 350 osób, również z okolic
Krakowa. Więźniowie z tego obozu przygotowywali fortyfikacje na lewym brzegu
Sanu z drzew wykarczowanych w Zarzeczu. Obóz ten został ewakuowany z 17 na
18 VII 1944 r.82
Podczas rozmów z mieszkańcami Zarzecza żołnierze niemieccy przestrzegali,
że zbliżający się front przyniesie ciężkie walki na terenie wsi, dlatego też grozi jej
zagłada. Dawali do zrozumienia, że najlepiej byłby ją opuścić. Tymczasem nadeszło lato, zbliżał się koniec lipca. Słyszane w oddali odgłosy walk dawały znać
o tym, że zbliżają się do Zarzecza oddziały radzieckie ścigające Niemców. Front
był już niedaleko. W ostatnich dniach lipca w rejonie Zarzecza pojawiły się pierwsze oddziały radzieckie. Ustawiwszy działa w rejonie Mordowni, żołnierze rozpoczęli ostrzeliwanie wsi. Mieszkańcy uciekli w kierunku Studzieńca, Krzaków Kłyżowskich. Równocześnie, już 23 VII wojska Armii Czerwonej przekroczyły San na
wschód od Leżajska i posuwały się w kierunku Niska, sprawiając, że przygotowane
umocnienia i bunkry po lewej stronie Sanu stały się dla Niemców nieużyteczne.
Hitlerowcy bronili się z wieży kościelnej (własowcy z karabinem) i z okna budynku szkolnego. Dlatego też czerwonoarmiści ostrzeliwali z dział kościół i centrum
Zarzecza, niszcząc je. Z drugiej strony Sanu, ze Stalowej Woli, artyleria niemiecka
ostrzeliwała wieś pociskami zapalającymi. W tym też czasie od strony Janowa
zbliżały się do Zarzecza liczne oddziały niemieckie, by (prawdopodobnie) zająć
stanowiska na przygotowanych umocnieniach. Zorientowawszy się w sytuacji,
Niemcy postanowili wycofać się na zachód przez lasy. Toczyli tam z Armią Czerwoną ciężkie boje i zostali rozbici83.
Najcięższe walki miały miejsce w centrum wsi, które przechodziło kilka razy
z rąk do rąk. Został zniszczony kościół, szkoła, okoliczne zabudowania, kółko rolnicze. W efekcie kilkudniowego boju Zarzecze zostało oswobodzone. Walki o przyczółek mostowy na Sanie w których tak bardzo ucierpiała wieś, zostały zakończone, most jednak nie ocalał84.
80

Rel. J. Młynarski oraz W. Szymczyk; rkps W. Sobiły, s. 71; Kronika szkolna.
T. Kowalski, Obozy hitlerowskie w Polsce południowo-wschodniej 1939-1945, Warszawa 1973,
s. 213; rel. J. Młynarski.
82
T. Kowalski, dz. cyt., s. 225.
83
W. i J. Młynarscy, U początków, rkps W. Sobiły, s. 72; rel. F. Nadzieja, J. Młynarski, A. Fedorowska, W. Szymczyk; S. Nazaruk, Wrześniowe.
84
Rel. F. Nadzieja; rkps W. Sobiły, s. 72-73. W. Sobiło w swoim rkpsie, s. 73 podaje: „Zarzecze
zostało oswobodzone zupełnie 29 VII 1944”; B. Dolata, Indeks dat wyzwolenia niektórych miejscowo81
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Blisko pięcioletnia okupacja hitlerowska zakończyła się. Zarzecze zostało
oswobodzone dziewięć miesięcy przed zakończeniem wojny, chociaż jeszcze nie
wszyscy powrócili z obozów. Praca niniejsza potwierdziła ogólnie znane mechanizmy polityki hitlerowców w czasie II wojny światowej na okupowanych ziemiach polskich (oddawanie kontyngentów, pacyfikacje, łapanki, wywóz na roboty
do Niemiec). Pomimo represyjnej polityki okupanta, w Zarzeczu rozwinęło się
tajne nauczanie. W miejscowości zbudowano także silne struktury podziemne,
szczególnie AK.

ści polskich w l. 1944-1945 przez Armię Radziecką i Ludowe Wojsko Polskie, „WPH”, t. 6, 1961, dod.
do numeru 2, s. 14 podaje datę wyzwolenia Kraśnika 27.07.1944 r., podobnie jak Niska (s. 20). Mogłoby to się odnosić i do Zarzecza, leżącego pomiędzy tymi dwiema miejscowościami. Jednakże wydaje się, że walki w tym czasie w Zarzeczu trwały, zaś Nisko wyzwoliły inne oddziały radzieckie
z lewej strony Sanu. Być może potwierdza to T. Sagan, dz. cyt., s. 224, pisząc: „większy opór stawiali
Niemcy pod Niskiem”, zaś stronę wcześniej: „w dn. 25 VII nad wieczorem grupa radzieckiego zwiadu, uzbrojona w działko przeciwpancerne i karabin maszynowy, dotarła do skrzyżowania dróg NiskoRzeszów i Jeżowe-Bojanów”; Kronika szkolna: „walki trwały od 25-30 lipca”. W Kronice szkolnej
czytamy: „spaliło się ok. 135 budynków, zniszczony został kościół i szkoła”; w rkpsie W. Sobiły,
s. 73: „spłonęły budynki 23 gospodarstw, a wiele zostało rozbitych”; W. i J. Młynarscy, U początków,
„spalono 66 budynków”.

Rewizja osobista podczas okupacji niemieckiej.
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MIROSŁAW ROMAŃSKI (Rzeszów)

ROMOWIE
W WOJEWÓDZTWIE RZESZOWSKIM
W LATACH 1945-19751
Po zakończeniu II wojny światowej w Polsce, pomimo eksterminacji w obozach
koncentracyjnych i obozach pracy, pozostał na jej obszarze pewien odsetek ludności romskiej2. Powojenna rejestracja Romów na terenie Polski przeprowadzona została na początku grudnia 1949 r. w myśl zarządzenia Ministerstwa Administracji
Publicznej z dnia 18 X 1949 r.3 Podobnie jak w przypadku innych mniejszości etnicznych, w krajach Europy Środkowo-Wschodniej starano się stwarzać im warunki do prowadzenia osiadłego trybu życia i zintegrowania z resztą społeczeństwa4.
W 1949 r. w Polsce zamieszkiwało 25% Romów prowadzących osiadły tryb
życia, a dość spora grupa była mieszkańcami powstałego w 1945 r. województwa
rzeszowskiego5. W pierwszych latach powojennych na omawianym obszarze przebywał stosunkowo liczny odsetek ludności romskiej, jednak nastąpił jej spadek,
gdyż część przeniosła się na tereny zachodnie (tzw. Ziemie Odzyskane). W 1951 r.
na tym terenie odnotowano około 180 osób narodowości romskiej, a rok później
ich liczba wzrosła do około 2606. W 1960 r. Cyganie byli trzecią największą mniejszością etniczną w województwie rzeszowskim. Na jego terenie najliczniej wówczas byli reprezentowani Ukraińcy – 22,8 tys., Grecy – 757 osób i Romowie – 301
osób, następnie: Rosjanie – 256, Żydzi – 173, Czesi i Słowacy – 45, Białorusini –
26, Niemcy – 25, Litwini – 5, Węgrzy – 4 i Szwajcarzy – 17.
1

Lata 1945-1975 dotyczą województwa, istniejącego w tym okresie w niezmienionych granicach.
Nazwa własna Roma. Był to ruch koczowniczy w Europie, Azji Zachodniej, Afryce, Ameryce
i Australii. W 30-leciu powojennym w Polsce było ich około 20 tys. Największe skupiska występowały w Rumunii i na Węgrzech.
3
Archiwum Państwowe w Rzeszowie (dalej: AP Rz), Prezydium WRN w Rzeszowie, Wydział
Spraw Wewnętrznych, 10116, k. 30-31, Sprawozdanie dotyczące ludności cygańskiej zamieszkałej na
terenie województwa rzeszowskiego, b.d.
4
Encyklopedia popularna PWN, Warszawa 1982, s. 140.
5
J. Ficowski, Cyganie w Polsce. Dzieje i obyczaje, Warszawa 1989, s. 47.
6
AP Rz, Prezydium WRN w Rzeszowie, Wydział Spraw Wewnętrznych, 10116, k. 30-31, Sprawozdanie dotyczące ludności cygańskiej zamieszkałej na terenie województwa rzeszowskiego, b.d.;
ibidem, 10204, k. 1-12, Zagadnienie ludności cygańskiej na terenie województwa rzeszowskiego, 19
VIII 1952; ibidem, 10203, k. 8, Informacja Wydziału Przemysłu Prezydium WRN dla PPRN i MRN
województwa rzeszowskiego, 8 V 1952.
7
Ibidem, 10181, k. 4, Zestawienie liczb szacunkowych grup narodowościowych w województwie
rzeszowskim wg stanu na 1 VII 1960 r.
2
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Cyganie żyli w trzech grupach: do pierwszej należeli ci, którzy prowadzili osiadały tryb życia, a byli nimi z reguły rolnicy posiadający gospodarstwa; do drugiej
mający stałe miejsce zamieszkania, ale co roku w miesiącach letnich wędrowali po
terenie innych powiatów i województw; trzeciej natomiast wiodący wyłącznie koczowniczy tryb życia. Na początku lat 50. większe skupiska Romów w woj. rzeszowskim odnotowujemy w powiatach: jasielskim, krośnieńskim i sanockim. Większość Romów, za wyjątkiem osiadłej w 1951 r. na terenie Mielca 20-osobowej
grupy, prowadziła osiadły tryb życia; traktowani byli na równi z innymi obywatelami i korzystali z takich samych jak oni uprawnień do otrzymywania pomocy pieniężnej na dożywianie dzieci, kredytów na remont budynków itp. Wzajemne stosunki między ludnością miejscową a romską układały się wówczas dość poprawnie8.
Ludność cygańska, poza paroma wyjątkami, nie brała udziału w życiu społeczno-politycznym czy kulturalnym kraju, a analfabetyzm wśród niej był zjawiskiem
dość powszechnym. Romowie nie mieszkali wówczas w dużych skupiskach. Na
początku lat 50. wśród ludności cygańskiej nie było przywódców, a każda z rodzin
żyła swoimi problemami. Połowa ludności cygańskiej w województwie parała się
rolnictwem, część z nich trudniła się kowalstwem, a do ich specjalności należało
kotlarstwo9 i muzykanctwo. W niektórych przypadkach, zwłaszcza wśród Cyganek, uprawiano wróżbiarstwo10.
W ramach akcji osiedleńczej Romowie otrzymali nadział ziemi poukraińskiej
i korzystali jak wszyscy osadnicy, z pożyczek na zakup inwentarza i ulepszenia
zabudowań gospodarskich. Niektórzy z nich zamieszkali na słabo zaludnionych
terenach górskich (powiaty: leski, jasielski), nie uprawiali całego przydzielonego
im areału ziemi, np. ze względu na brak inwentarza czy plagi dzików niszczących
zasiewy. Poza uprawą roli, Romowie zatrudnieni byli także w Rafinerii Nafty,
PGR-ach, zakładach przemysłu lniarskiego i w przedsiębiorstwach budowlanych.
Jednak większość z nich nie miała określonego zawodu i pracowała dorywczo
w lasach lub u miejscowej ludności. W związku z powyższym, ich warunki bytowe były trudne, zwłaszcza że w miejscowościach, w których podejmowali dorywcze zajęcia, nie było możliwości stałego zatrudnienia11. Z biegiem czasu wśród
Cyganów prowadzących osiadły tryb życia pojawili się i tacy gospodarze, którzy
prowadzili gospodarstwa rolne posiadające własne zabudowania, niewielki areał
ziemi oraz inwentarz. Wśród tej części ludności byli gospodarze określani przez
8

Ibidem, Wydział Społeczno-Administracyjny, 10639, k. 278, Sprawozdanie dotyczące ludności
cygańskiej, 4 II 1952.
9
Kotlarstwo, czyli pobielanie kotłów polegało na pokrywaniu ich powierzchni powłoką cynową.
10
Ibidem, Wydział Spraw Wewnętrznych, 10203, k. 1-5, Protokół z konferencji międzywydziałowej w sprawie ludności cygańskiej, która odbyła się w dniu 8 VIII 1952 r. w Wydziale SpołecznoAdministracyjnym Prezydium WRN w Rzeszowie.
11
Ibidem, 10204, k. 1-12, Zagadnienie ludności cygańskiej na terenie województwa rzeszowskiego, 19 VIII 1952.
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władze jako wzorowi, warunki egzystencji ich rodzin były dobre i w niektórych
przypadkach nie różniły się od położenia ludności polskiej12.
24 VI 1952 r. rząd polski wydał uchwałę w sprawie pomocy ludności romskiej
udzielanej przy przechodzeniu na osiadły tryb życia, do którego aktywnie ją zachęcano. Ludność ta mogła liczyć na wsparcie ze strony władz (np. były to ulgi w obowiązkowych dostawach, w spłacie podatków i zaciąganych pożyczek). W razie
potrzeby przydzielano Romom materiały budowlane i zapomogi pieniężne. Jednak
w niewielkim stopniu udało się władzom rozwiązać problem przechodzenia Cyganów na osiadły tryb życia, gdyż tylko niektóre rodziny cygańskie wyraziły na to
zgodę, ale w celu przetrwania zimy, po czym na wiosnę przemieszczały się na inny
teren13.
Tabela nr 1
Rozmieszenie Romów w poszczególnych powiatach
woj. rzeszowskiego w latach 1951-52

POWIAT
dębicki
gorlicki
jasielski
krośnieński
leski
łańcucki
mielecki
Przemyśl
Rzeszów
sanocki
Razem

Liczba
1951
4
14
23
47
23
4
9
19
1
35
179

1952*
8
13
56
71
25
4
20
13
–
48
258

* Stan w miesiącu sierpniu.
Źródło: AP Rz, Prezydium WRN w Rzeszowie, Wydział Spraw Wewnętrznych,
10116, k. 30-31, Sprawozdanie dotyczące ludności cygańskiej zamieszkałej na terenie
województwa rzeszowskiego, b.d.; ibidem, 10203, k. 8, Informacja Wydziału Przemysłu
Prezydium WRN dla PPRN i MRN województwa rzeszowskiego, 8 V 1952.

Początkowo Romowie nie uprawiali włóczęgostwa, występowało ono tylko
w sporadycznych przypadkach, które jednak z czasem stało się zjawiskiem powszechnym i dużym problemem zarówno dla władz wojewódzkich, jak i centralnych, z którym to podjęto intensywną walkę. Towarzyszyły mu także coraz częstsze przypadki żebraniny i kradzieży. W połowie 1954 r. na 225 Cyganów w woj.
12

Ibidem, 10180, k. 46-51, Ludność cygańska na terenie województwa rzeszowskiego, 16 XI

1960.
13

Ibidem, k. 46-51, Ludność cygańska na terenie województwa rzeszowskiego, 16 XI 1960.
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rzeszowskim, ludności osiadłej było 207, a koczującej 18 i zjawisko to występowało wówczas tylko na terenie powiatu jasielskiego14. Na przełomie lat 1956/57 na
omawianym terenie było to 217 osób pochodzenia romskiego, z czego na wsi 160,
a w miastach 5715. Do końca roku 1960 odnotowano 281 osób prowadzących osiadły tryb życia (55 rodzin) oraz 91 osób (21 rodzin) wędrownych, które czasowo
przebywały na terenie województwa. Ludność romska najliczniej wówczas występowała na terenie powiatów: jasielskiego, krośnieńskiego i gorlickiego, gdzie zamieszkiwało po kilkanaście rodzin. Niektóre z rodzin były mieszane, tj. jednym ze
współmałżonków była osoba narodowości polskiej. W przypadku Romów osiadłych w miastach, wielu z nich ich pracowało w zakładach przemysłowych i uspołecznionych, przy czym tak naprawdę niewielu było fachowcami i byli to przeważnie pracownicy fizyczni. Cyganie przebywający czasowo na terenie woj. rzeszowskiego zamieszkiwali w wynajętych budynkach mieszkalnych i w barakach. Warunki takich rodzin były na ogół ciężkie, a tabory wędrowne spotykano najczęściej
w okresie lata. Grupy te liczyły od kilku do kilkunastu osób. W 1960 r. grupy wędrujących Romów pojawiły się na terenie powiatów: dębickiego, mieleckiego, jarosławskiego, przeworskiego i sanockiego16.
Współżycie Romów z ludnością polską układało się na ogół poprawnie. Tam,
gdzie Cyganie prowadzili osiadły tryb życia i pracowali, relacje były dobre, istniała
też wzajemna współpraca i pomoc w pracy na roli, w związku z czym nie było skarg
czy dyskryminacji ze strony Polaków. Podobnie było w szkołach, w których uczyły
się dzieci romskie. Panowała dobra atmosfera i nie było zadrażnień. Warto dodać, że
odsetek dzieci romskich uczęszczających do szkół był jednak niewielki17.
O wiele gorzej wyglądała sytuacja wśród ludności romskiej preferującej włóczęgostwo. W środowiskach, gdzie uprawiano wróżbiarstwo i żebraninę miały miejsce
kradzieże, co z kolei wpłynęło na negatywny stosunek ludności polskiej do tej kategorii Cyganów. Stąd też niejednokrotnie zmuszano ich do opuszczenia miejsca,
w którym stacjonował obóz. Na przestrzeni 1960 r. Milicja Obywatelska (MO) zanotowała w województwie wśród Romów 9 wypadków o charakterze przestępczym. W przypadku ludności koczowniczej odnotowano 6 wypadków kradzieży
kieszonkowych i mieszkaniowych. Ponadto miały miejsce częste kradzieże płodów
rolnych, co było powodem wnoszenia na nich skarg przez mieszkańców miejscowości, w których zatrzymywały się tabory cygańskie. W 1961 r. pojawiło się już więcej
interwencji w sprawie nasilającej się przestępczości Cyganów wędrownych ze strony poszkodowanych obywateli z powiatów: jarosławskiego, radymieńskiego, rze14
Ibidem, 10204, k. 155, Sprawozdanie kwartalne w zakresie zagadnień ludności cygańskiej na
dzień 30 VI 1954 r.
15
Ibidem, 10206, k. 47-49, Sprawozdanie z zakresu zagadnień ludności cygańskiej za II półrocze
1956 r.
16
Ibidem, 10180, k. 46-51, Ludność cygańska na terenie województwa rzeszowskiego, 16 XI
1960.
17
Ibidem, 10183, k. 34-38, Informacja o ludności cygańskiej na terenie województwa rzeszowskiego, 21 XII 1962.
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szowskiego i tarnobrzeskiego. Grupy kradnących i wyrządzających szkody Cyganów z biegiem czasu stały się plagą dla ludności polskiej18.
O ile w latach 50. ludność romska nie żyła w większych skupiskach, to w latach
60. sytuacja ta uległa zmianie i już w 1960 r. na terenie woj. rzeszowskiego było
kilka zorganizowanych zbiorowisk Cyganów. Niektóre skupiska miały swoich
przywódców. Przykładowo w Rzeszowie rodziny cygańskie podporządkowane
były jednemu z Romów, którego tytułowano prezesem; wydawał on „wewnętrzne”
zarządzenia. Na terenie powiatu strzyżowskiego czasowo przebywająca grupa Romów miała swojego wójta, który sprawował nad nią władzę. Zdarzało się, że dochodziło na tym polu do scysji. W Gorlicach zamieszkały na stałe Cygan starał się
podporządkować sobie przejezdną ludność cygańską, przez pewien czas sprawując
nad nią władzę wójta. Jednak z niewyjaśnionych przyczyn powstały w tej grupie
nieporozumienia, co doprowadziło do opuszczenia przez rodziny romskie terenu,
na którym się zatrzymały. Wójtowie funkcjonowali także niekiedy wśród ludności
koczującej19.
Tabela nr 2
Romowie w woj. rzeszowskim w latach 1960-62

ILOŚĆ CYGANÓW
Powiat
dębicki
gorlicki
jasielski
krośnieński
leski
łańcucki
mielecki
Przemyśl
przeworski
rzeszowski
Rzeszów
sanocki
strzyżowski
Razem

osób
–
38
79
89
14
–
–
20
2
9
12
16
3
282

1960
rodzin
–
8
13
19
3
–
–
3
1
1
3
3
1
55

osób
28
39
71
108
14
–
10
16
5
–
12
19
6
328

1962
rodzin
5
13
11
18
4
–
2
4
2
–
2
5
1
67

Źródło: AP Rz, Prezydium WRN w Rzeszowie, Wydział Spraw
Wewnętrznych, 10180, k. 46-51, Ludność cygańska na terenie województwa rzeszowskiego, 16 XI 1960; ibidem, 10183, k. 34-38, Informacja o ludności cygańskiej na terenie województwa rzeszowskiego, 21
XII 1962.

18
Ibidem, 10182, k. 107-110, Informacja dotycząca Cyganów, 23 XI 1961; ibidem, 10183,
k. 34-38, Informacja o ludności cygańskiej na terenie województwa rzeszowskiego, 21 XII 1962.
19
Ibidem, 10180, k. 46-51, Ludność cygańska na terenie województwa rzeszowskiego, 16 XI 1960.
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Na początku lat 60. nienajlepiej wyglądała sytuacja mieszkaniowa wśród Romów w miastach. Występowało tam duże zagęszczenie w zamieszkanych przez
nich lokalach. Przykładowo w Dębicy 6-osobowa rodzina zajmowała jedną izbę
o powierzchni 12 m2, a dwie rodziny w liczbie 17 osób egzystowały na powierzchni 25 m2. W Jaśle 9-osobowa rodzina mieszkała w suterenie, a w Niegłowicach
koło Jasła 13-osobowa rodzina Cyganów wybudowała sobie barak mieszkalny
z kradzionego drzewa20. Ponieważ żebractwo i włóczęgostwo było przez Cyganów
coraz częściej uprawiane, a próby nakłonienia ich do przejścia na osiadły tryb życia
czynione przez władze w myśl uchwały Rady Ministrów z 1952 r. nie odnosiły pożądanego rezultatu, podjęto kroki mające na celu obowiązkowe zarejestrowanie
i zameldowanie każdej osoby na pobyt stały21. W tym celu zorganizowano naradę
Wydziałów Spraw Wewnętrznych prezydiów PRN i MRN, na której podjęto
uchwałę o przyspieszeniu postępowania karnego za niektóre wykroczenia oraz zaplanowano akcję ujęcia w ewidencję ludności koczującej na dzień 23 III 1964 r.
W wyniku podjętych przez ówczesne władze kroków zabroniono Romom przemieszczania się taborami22. Akcję przeprowadzono za pośrednictwem specjalnie do
tego powołanych i przeszkolonych grup. Udział w niej wzięli pracownicy WSW,
prezydiów rad narodowych, powiatowi komendanci i funkcjonariusze MO oraz organy ewidencji i kontroli ruchu ludności prezydiów GRN i MRN. Akcja miała
przebieg spokojny, jedynie w powiecie strzyżowskim dwie rodziny początkowo nie
chciały się zarejestrować. Podczas niej wykryto ogółem 31 osób niezameldowanych. MO wydała też dowody osobiste dla 56 Romów, którzy nie posiadali dokumentów tożsamości. Korzystając z okazji wymieniono szereg dowodów zniszczonych i przeterminowanych. Kontrola wykazała również, że na 84 dzieci do szkoły
w ogóle nie uczęszczało ich 45. Po zakończeniu wspomnianej akcji przeprowadzono z udziałem prokuratora rozmowy z naczelnikami i grupowymi Romów wędrownych. Pomimo zachęt do przejścia na osiadły tryb życia, rezultaty były nadal
mizerne. Cyganie oświadczyli, że z chwilą nadejścia wiosny opuszczą terytorium,
gdyż zamierzali podjąć pracę jako kotlarze na innym obszarze, gdzie były rzekomo
korzystniejsze ku temu warunki. Akcja meldowania wykazała, że na terenie woj.
rzeszowskiego było 137 Cyganów koczujących, w tym 32 mężczyzn i 38 kobiet
oraz 67 dzieci. Zjawisko to wystąpiło w pięciu powiatach: brzozowskim, leżajskim,
niżańskim, strzyżowskim oraz w tarnobrzeskim. W przypadku Cyganów zameldowanych na stałe, akcja wykazała ogółem 344 osoby, z czego mężczyzn –73, kobiet
– 93, a dzieci – 17823.
20
Ibidem, 10183, k. 34-38, Informacja o ludności cygańskiej na terenie województwa rzeszowskiego, 21 XII 1962.
21
Ibidem, 10185, k. 22-23, Informacja MSW dla kierowników Wydziałów Spraw Wewnętrznych
Prezydiów WRN, 9 III 1964; ibidem, k. 24-25, Wytyczne w sprawie ujęcia w ewidencję koczującej
ludności cygańskiej, b.d.
22
J. Ficowski, Cyganie w Polsce..., s. 50.
23
AP Rz, Prezydium WRN w Rzeszowie, Wydział Spraw Wewnętrznych, 10185, k. 29-36, Sprawozdanie z zakresu ludności cygańskiej zamieszkałej na terenie województwa rzeszowskiego, 9 IV 1964.
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Tabela nr 3
Romska ludność koczująca ujawniona w czasie akcji rejestracji
23 III 1964 r.

LICZBA CYGANÓW

Powiat
brzozowski
leżajski
niżański
strzyżowski
tarnobrzeski
Razem

ogółem
15
2
49
26
45

mężczyźni
3
1
14
7
7

kobiety
3
0
11
11
13

dzieci do lat 16
9
1
24
8
25

137

32

38

67

Źródło: AP Rz, Prezydium WRN w Rzeszowie, Wydział Spraw Wewnętrznych,
10185, k. 29-36, Sprawozdanie z zakresu ludności cygańskiej zamieszkałej na terenie
województwa rzeszowskiego, 9 IV 1964.

Liczna grupa Romów wędrownych (ok. 50) zatrzymała się wiosną 1964 r.,
we wsi Kopki (powiat niżański). Część z nich przybyła z Rzeszowa, a pozostali
z innych terenów. Na początku kwietnia 1964 r. do Prezydium PRN w Nisku zgłosiła się grupa Romów wyrażająca chęć osiedlenia się w Nisku pod warunkiem wybudowania dla nich baraku, w którym mogliby prowadzić spółdzielnię kotlarską;
przy czym innej pracy proponowanej przez władze administracyjne nie chcieli oni
podjąć. Drugim powiatem, co do liczby Romów był tarnobrzeski, gdzie mieszkało
45 osób tej narodowości, w miejscowości Sokolniki. Ogółem po akcji ewidencji
w woj. rzeszowskim nie zaszły zmiany w stanie liczbowym ludności romskiej. We
wrześniu 1964 r. było około 330 Romów osiadłych, a koczujących ok. 170, z czego
130 wyjechało, ale podobna liczba przybyła w tym czasie z Lubelszczyzny. W województwie odnotowano wówczas 23 rodziny romskie, z czego na terenie powiatu
brzozowskiego – 1, mieleckiego – 14, dębickiego – 6 i rzeszowskiego – 224.
7 V 1964 r. Prezydium WRN w Rzeszowie wydało zarządzenie w związku z realizacją obowiązku przechodzenia Romów na osiadły tryb życia. Powołano także
specjalny Wojewódzki Zespół Koordynacyjny do Spraw Osiedlania i Produktywizacji Ludności Cygańskiej(WZKdsOiPLC). Analogiczne zespoły utworzono przy
prezydiach PRN i MRN w całym województwie25. WZKdsOiPLC powołano dla
skutecznej realizacji uchwały rządu z 1952 r. Przystąpiono też do akcji likwidacji
analfabetyzmu wśród ludności romskiej poprzez organizowanie specjalnych kursów dla dorosłych, a także objęto obowiązkiem powszechnego nauczania wszyst-

24

Ibidem, k. 37-43, Informacja o warunkach materialno-bytowych i przechodzeniu ludności cygańskiej na osiadły tryb życia, 16 IX 1964.
25
Ibidem, k. 54-61, Sprawozdanie z realizacji wytycznych w sprawie osiedlania i produktywizacji
Cyganów, 31 X 1964.
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kie dzieci cygańskie26. Działania te przyniosły w pewnym stopniu pozytywne rezultaty. Przykładowo, na początku roku szkolnego 1965/66, na ogólną liczbę 115
dzieci cygańskich w wieku szkolnym już 100 uczyło się w szkołach27. W roku
szkolnym 1966/67 naukę podjęło 127 dzieci cygańskich, za brak posyłania ich do
szkoły ukarano 6 osób, a w stosunku do 14 wysłano upomnienia z zagrożeniem
sankcjami karnymi28.
Na terenie woj. rzeszowskiego nie było w zasadzie problemu zatrudnienia ludności romskiej, jednak wielu z nich nie chciało podjąć proponowanej pracy29.
W połowie lat 60. zatrudnionych było 136 Cyganów, z tego w gospodarce uspołecznionej – 63, w przemyśle i spółdzielczości – 57, a w rolnictwie i leśnictwie
uspołecznionym oraz w gospodarce indywidualnej – 64. Od początku roku terenowe organy zatrudnienia wydały ogółem 64 skierowania dla Romów w celu podjęcia pracy30.
Do czerwca 1965 r. nie odnotowano na terenie województwa koczującej ludności cygańskiej31. W roku następnym na 114 rodzin romskich zamieszkujących
w województwie, 608 było zameldowanych na pobyt stały, a żadna z nich na przestrzeni roku nie podjęła wędrownego trybu życia32. Natomiast ujemy wpływ na
proces stabilizacji życia rodzin cygańskich na terenie województwa rzeszowskiego
wywierały rodziny cygańskie z innych województw, które przyjeżdżając tu w taborach, względnie przy pomocy środków transportu komunikacyjnego w dość licznych grupach, uprawiały koczowniczy tryb życia. W roku 1966 w województwie
wędrowały 233 osoby (35 rodzin), w 1967 r. ten tryb życia prowadziło 160 osób33.
Mimo pewnej poprawy w dalszym ciągu istniała wśród Romów duża przestępczość. W 1964 r. z różnych powodów ukarano 8 Cyganów34, w 1966 r. kolegia karno-administracyjne zastosowały przyspieszony tryb postępowania wobec 32 osób
tej narodowości, z czego kary grzywny wymierzono za brak przestrzegania przepi26

Ibidem, 10187, k. 4-12, Informacja Prezydium WRN w Rzeszowie dla MSW, 6 II 1965.
Ibidem, k. 208-209, Odpowiedź na pismo Ministerstwa Oświaty dla Kuratorium Okręgu
Szkolnego Prezydium WRN w Rzeszowie, 11 X 1965.
28
Ibidem, 10210, k. 2-29, Sprawozdanie z realizacji wytycznych w zakresie osiedlania, aktywizacji zawodowej i adaptacji społecznej ludności cygańskiej w 1966 r. na terenie województwa rzeszowskiego, styczeń 1967.
29
Ibidem, 10207, k. 67-70, Stan zaawansowania akcji osiedleńczej koczującej ludności cygańskiej na terenie województwa rzeszowskiego oraz zamierzenia Komisji Koordynacyjnej przy Prezydium WRN w tej dziedzinie, b.d.
30
Ibidem, 10187, k. 212-214, Informacja Wydziału Zatrudnienia Prezydium WRN w Rzeszowie
dla Komitetu Pracy i Płacy, 13 IX 1965.
31
Ibidem, k. 68-72, Sprawozdanie dotyczące ludności cygańskiej w województwie rzeszowskim,
21 V 1965.
32
Ibidem, 10210, k. 30-31, Wykaz koczujących rodzin cygańskich ujawnionych w 1966 r. na terenie województwa rzeszowskiego, 21 II 1967.
33
Ibidem, 10213, k. 65-71, Informacja Urzędu Spraw Wewnętrznych Prezydium WRN w Rzeszowie z zakresu ludności cygańskiej na terenie województwa rzeszowskiego, 18 V 1968.
34
Ibidem, 10185, k. 54-61, Sprawozdanie z realizacji wytycznych w sprawie osiedlania i produktywizacji Cyganów, 31 X 1964.
27
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sów meldunkowych, 6 ukarano za naruszenie przepisów przeciwpożarowych, a 3
za brak posłania dzieci do szkoły. Grzywny wynosiły od 500 zł do 3,5 tys. zł.
Wszystkie kary zastosowano na wniosek MO35. W 1967 r. ukarano 15 Cyganów36,
a w 1968 r. ukarano grzywnami 4 osoby spośród ludności cygańskiej za kradzież
i zakłócanie porządku37.
Tabela nr 4
Romowie w woj. rzeszowskim w latach 1967-68
Liczba Romów
Powiat

1967

1968

dębicki
gorlicki
jasielski
krośnieński
leski
mielecki
Przemyśl
Rzeszów
sanocki
Stalowa Wola
strzyżowski
tarnobrzeski

osób
–
46
98
120
30
–
38
16
13
–
6
17

rodzin
–
7
15
24
7
–
12
3
2
–
2
2

osób
58
43
88
121
26
113
38
27
15
71
2
33

rodzin
8
7
15
24
7
16
11
6
3
15
1
6

Razem

384

74

635

119

Źródło: AP Rz, Prezydium WRN w Rzeszowie, Wydział Spraw
Wewnętrznych, 10211, k. 72, Zestawienie ludności cygańskiej wg powiatów. Stan na 31 XII 1967 r.; ibidem, 10213, k. 65-71, Informacja
Urzędu Spraw Wewnętrznych Prezydium WRN w Rzeszowie z zakresu
ludności cygańskiej na terenie województwa rzeszowskiego, 18 V 1968.

W okresie od kwietnia 1964 r. do końca roku 1966 przydzielono rodzinom romskim na terenie woj. rzeszowskiego 55 mieszkań. Do 1966 r. większość rodzin cygańskich zatrudnionych w zakładach pracy miała podobne warunki mieszkaniowe
jak rodziny, których członkowie nie podejmowali pracy. W 1966 r. warunki wielu
z nich uległy poprawie, gdyż przydzielono im mieszkania w starym budownictwie,
a nawet w nowych lokalach w blokach, np. w Dębicy, w Niegłowicach (powiat ja35

Ibidem, 10210, k. 2-29, Sprawozdanie z realizacji wytycznych w zakresie osiedlania, aktywizacji zawodowej i adaptacji społecznej ludności cygańskiej w 1966 r. na terenie województwa rzeszowskiego, styczeń 1967.
36
Ibidem, 10213, k. 65-71, Informacja Urzędu Spraw Wewnętrznych Prezydium WRN w Rzeszowie z zakresu ludności cygańskiej na terenie województwa rzeszowskiego, 18 V 1968.
37
Ibidem, 10208, k. 2-4, Informacja dotycząca ludności cygańskiej za 1968 r., 28 I 1969.
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sielski), w Nowej Dębie (tarnobrzeski), w Jaśle i Rzepedzi (sanocki) oraz w powiecie gorlickim. Pozostała część rodzin zatrudnionych w zakładach uspołecznionych
w Stalowej Woli, Krośnie, Mielcu i Dębicy zamieszkiwała w wyremontowanych
barakach. Ogółem w okresie 1964-67 warunki mieszkaniowe Romów uległy poprawie; w 1966 r. objęto ich także opieką lekarską. Przebadano profilaktycznie ponad 300 osób, zaszczepiono 167, a z bezpłatnego leczenia ambulatoryjnego skorzystało 107 osób. W szpitalach i sanatoriach na leczeniu przebywało 28 osób, w tym
15 dzieci. Z pomocy finansowej korzystały 32 rodziny, żywnościowej 60, odzieżowej 48. Ogólna suma wydana w 1966 r. na te cele przez Wydział Zdrowia Prezydium WRN w Rzeszowie sięgała 165,7 tys. zł38.
Władze państwowe z jednej strony otoczyły opieką ludność romską, z drugiej
jednak strony, korzystając z okazji stopniowego angażowania się w życie społeczne, zamierzały de facto podjąć próby jej skomunizowania i włączenia w budowę
socjalizmu. Bardzo znikomy procent Romów należał do PZPR, w 1964 r. były to
tylko 3 osoby. By ich wciągnąć w struktury organizacji komunistycznych, w niektórych miejscowościach woj. rzeszowskiego powiatowe zarządy ZMS nawiązywały kontakt z ludnością i młodzieżą cygańską. W 1967 r. najaktywniej taką działalność prowadzono w Dębicy i Mielcu, w mniejszej skali w Stalowej Woli39.
Pod koniec lat 60. w woj. rzeszowskim zwiększyła się liczba ludności romskiej.
W maju 1969 r. w województwie przebywały 2 tabory Cyganów liczące około 100
osób; jeden z nich pochodził z woj. poznańskiego. Mimo przeprowadzonych rozmów przez MO, nakłaniających Romów do powrotu do miejsca zamieszkania,
i zastosowania kar mandatowych w stosunku do 27 osób, tabor nie zawrócił, a udał
się lasami na teren powiatu leżajskiego, gdzie ponownie został zatrzymany przez
milicję. W lesie złapano też kolejny tabor z woj. warszawskiego. Z obu taborów
ukarano za wykroczenia drogowe i meldunkowe ogółem 11 osób. Romowie z tych
taborów dokonali wielu kradzieży drobiu i pieniędzy, korzystając z nieobecności
domowników pracujących w polu. Według danych milicji, obywatelom polskim
skradziono ogółem prawie 22,5 tys. zł, a ponadto jednemu z mieszkańców biżuterię
wartości 7 tys. zł. W Wólce Niedźwieckiej (powiat leżajski) Romowie ukradli
księdzu na plebani 12 tys. zł i 40 dolarów. W wyniku interwencji okradzionych
oraz MO, sprawcy kradzieży zwrócili poszkodowanym 15,6 tys. zł, a tabory dostały nakaz wyjazdu do miejsca stałego zamieszkania40. W latach następnych nasiliły się dalsze nieporozumienia na tle przestępczej działalności Romów. W 1972 r.
mieszkańcy wsi Łubno Opace (powiat jasielski) skierowali protest w tej sprawie do
centralnych władz w Warszawie41. W 1973 r. przez powiaty: tarnobrzeski, kolbu38

Ibidem, 10210, k. 2-29, Sprawozdanie z realizacji wytycznych w zakresie osiedlania, aktywizacji zawodowej i adaptacji społecznej ludności cygańskiej w 1966 r. na terenie województwa rzeszowskiego, styczeń 1967.
39
Ibidem, 10211, k. 53-54, Informacja o kontaktach organizacji ZMS z ludnością cygańską
w województwie rzeszowskim, 16 III 1967.
40
Ibidem, 10215, k. 2-5, Cyganie wędrowni, 26 V 1969.
41
Ibidem, 10217, k. 18-19, Informacja Prezydium WRN w Rzeszowie, 9 VI 1972.
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szowski, łańcucki, przeworski i jarosławski przejeżdżał tabor cygański, liczący 150
osób, pochodzący z woj. kieleckiego, który dostał nakaz powrotu. Podczas pobytu
w województwie rzeszowskim Romowie dokonali kolejnych kradzieży gotówki
m.in. w Oleszycach (powiat lubaczowski)42. Ogółem w 1973 r. w woj. rzeszowskim, a zwłaszcza w jego południowo-wschodniej części, nastąpił znaczny wzrost
taborów cygańskich, które pochodziły z województw: poznańskiego, łódzkiego
i opolskiego. Na omawianym terenie do sierpnia 1973 r. ujawniono następnych
6 grup wędrownych, w liczbie około 300 osób. Grupy te dokonały kradzieży na terenie powiatów: tarnobrzeskiego, kolbuszowskiego, łańcuckiego, przeworskiego,
jarosławskiego, lubaczowskiego, jasielskiego, ropczyckiego i gorlickiego. W latach
1974-75 sytuacja Romów wyglądała podobnie jak i w poprzednich43.
Ludność romska niewątpliwie stanowiła dla władz wojewódzkich spory problem. Pomimo akcji mających na celu objęcie jej pomocą, gros Cyganów nadal
uprawiało koczowniczy tryb życia, co wiązało się z postępującą przestępczością
wśród tej mniejszości etnicznej. Pomimo braku chęci ze strony Romów przechodzenia na osiadły tryb życia, niektórzy z nich zdecydowali się na jego zmianę. Jednak większość nie wyrażała ochoty na zmianę stylu swojego życia. Problem Cyganów był aktualny praktycznie przez cały okres istnienia województwa rzeszowskiego w latach 1945-1975. Także i w latach następnych nie udało się w pełni wyeliminować zjawiska koczującej ludności cygańskiej na terenach południowowschodnich.

42
Ibidem, 10218, k. 55-56, Informacja Urzędu Spraw Wewnętrznych Prezydium WRN w Rzeszowie dla MSW, 31 V 1973.
43
Ibidem, k. 90-93, Informacja Prezydium WRN w Rzeszowie, 21 VIII 1973.

Cyganka na targu. Fot. K. Szybiak.
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ROCZNIK PRZEMYSKI, t. XLV: 2009
z. 4, HISTORIA
KATARZYNA SZUBAN (Przemyśl)

LEON SAPIEHA
Początki rodu Sapiehów sięgają piętnastego wieku. Dzięki piastowaniu prestiżowych urzędów wiek późniejszy przyniósł im sławę i uznanie; wówczas też zaczęli odgrywać znacząca rolę w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Z tego rodu wywodziło się wiele wybitnych
osobowości, które zasłużyły się dla kraju. Jedną z nich był książę Leon Sapieha (1802-1878),
który za udział w powstaniu listopadowym,
a następnie za odmowę podpisania wiernopoddańczego adresu do cara stał się wygnańcem,
któremu groziła konfiskata wszystkich sapieżyńskich majątków. Zmuszony został do szukania nowego schronienia. Opuścił rodzinną siedzibę w Kodniu nad Bugiem i przeniósł się do
Galicji, z którą na zawsze już związał swoje losy. W 1834 r. zakupił krasiczyński majątek wraz
z zamkiem. Miejsce to od tej pory stało się rodowym gniazdem Leona i późniejszych pokoleń Sapiehów.
Leon Sapieha urodził 19 grudnia 1883 r.
Ryc. 1. Leon Sapieha. Portret namalowa- w Krasiczynie, jako drugie spośród dziesięny przez K. Pochwalskiego. Reprodukcja w: ciorga dzieci Władysława i Elżbiety z PotulicK. Krzeczunowicz, Leon Sapieha...
kich Sapiehów. Wychowanie ośmiu żywiołowych chłopców stanowiło duże wyzwanie dla
rodziców; spośród nich Leon odznaczał się najbardziej nieokiełznanym temperamentem1. W wieku 13 lat posłano go do najlepszego wówczas gimnazjum im.
Franciszka Józefa I we Lwowie, tego samego, w którym niegdyś uczył się jego oj1

K. Krzeczunowicz, Leon Sapieha 1883-1943, Londyn 1967, s. 17-18.
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ciec. Jednak Leon nie przykładał się zbytnio do nauki i po roku edukacji2 w tej elitarnej szkole, został przeniesiony do prywatnego gimnazjum jezuitów w Chyrowie.
Atmosfera w tej rygorystycznej szkole z internatem nie wpłynęła pozytywnie na
chłopca, który nie poddał się panującej tam dyscyplinie i sprawiał coraz większe
problemy, toteż rodzice zmuszeni zostali do odebrania go stamtąd. Po raz kolejny
rozpoczął naukę, tym razem w gimnazjum poznańskim, którego również nie ukończył. Zirytowany ojciec zmusił go do wybrania jednej z austriackich szkół wojskowych, Leon zdecydował się na Akademię Marynarki Wojennej we Fiume. Dwa
lata (1901-1903) spędzone w szkole pełnej dyscypliny i rygoru odmieniły życie
Leona. Z lekkomyślnego „nicponia” stał się poważnie myślącym mężczyzną. Na
prośbę ojca przystąpił do matury i zdał ją w I Szkole Realnej we Lwowie, z bardzo
dobrym wynikiem3. Po maturze rozpoczął studia chemiczne na uniwersytecie
w Lipsku, a rok później w Brnie. Pracował sumiennie, nieraz po kilkanaście godzin spędzając w laboratorium. Po ukończeniu studiów ojciec zdecydował, że
Leon zajmie się prowadzeniem majątku. W tym celu wysłał go na roczny kurs
rolniczy w belgijskiej akademii w Gembloux; ukończył ją w 1907 r., z wyróżnieniem. Następnie rozpoczął praktyki rolne w Mokrzyszowie, które przerwał ze
względu na obowiązek odbycia rocznej służby wojskowej. Leon Sapieha służył
w 7 pułku dragonów ks. Lotaryńskiego w Pardubicach na terenie Czech. Po jej
zakończeniu powrócił do przerwanej praktyki.
W 1909 r., wraz z braćmi Kazimierzem i Aleksandrem wybrał się bez wiedzy
rodziców na Wyspy Kanaryjskie, gdzie podczas rejsu po wzburzonym morzu ich
łódź przewróciła się. Leon i Aleksander zostali uratowani, natomiast Kazimierz
utonął. Wydarzenie to silnie odbiło się na psychice Leona, który długo nie mógł
się pogodzić z utratą brata.
Rok później ukończył praktyki i objął w zarząd folwark Wapowce, wchodzący
w skład klucza krasiczyńskiego. Mimo że miał do pomocy rządcę, osobiście objeżdżał i nadzorował gospodarstwo. Wtedy też powróciły zainteresowania sportowe. Leon Sapieha już w dzieciństwie świetnie jeździł konno, dlatego też mając do
dyspozycji odpowiedni obszar i większe stado koni, postanowił urządzić w Wapowcach nowoczesną stajnię i tor treningowy. Odtąd swój czas poświęcał w realizowaniu pasji, biorąc udział w wielu konkursach hippicznych4.
Szybko okazało się, że nie był to jedyny sport, który go pociągał. Coraz bardziej absorbowało go lotnictwo. Dlatego postanowił odbyć kurs dla pilotów sportowych w Aeroklubie Królewskim w Anglii. Zrealizował to w 1914 roku, świetnie
zdając egzamin i otrzymując świadectwo lotnika5.
W 1914 r. wybuchła I wojna światowa. Leon przydzielony został jako oficer
do 21 brygady kawalerii we Lwowie, wchodzącej w skład 4 dywizji kawalerii ar2
J.B. Chołodecki, Księga pamiątkowa półwiekowego jubileuszu Gimnazjum im. Franciszka Józefa we Lwowie, Lwów 1909, s. 338.
3
A. Szklarska-Lohmannowa, Sapieha Leon, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 35, s. 81.
4
K. Krzeczunowicz, op. cit., s. 20-21
5
M. Sapieżyna, My i nasze siedliska, Kraków 2003, s. 253.
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mii austro-węgierskiej, dowodzonej przez gen. majora Edmunda Zarembę. Dał się
poznać jako doskonały jeździec, a przy tym był lubianym przez kolegów towarzyszem broni. 21 sierpnia 1914 roku wraz ze swoją dywizją uczestniczył w bitwie
pod Jarosławicami, która zakończyła się dla nich klęską. W kawalerii Leon pozostał do września tegoż roku, po czym zmęczony walką w okopach, postanowił
przejść do lotnictwa, które bardziej go pasjonowało6. Leon posiadający certyfikat
pilota okazał się nieocenionym „nabytkiem” w austriackim lotnictwie. Już w grudniu 1914 r. objął służbę w 15 Kompanii Lotniczej w Rakowcach pod Krakowem.
W 1915 r. odbył kurs pilotażu na Węgrzech. Wysłany został na front rosyjski, potem do Serbii, Macedonii, skąd brał udział w bombardowaniu floty włoskiej przebywającej blisko portu Durazzo7.

Ryc. 2. Powyżej: Leon Sapieha jako lotnik. Źr.
K. Krzeczunowicz, Leon Sapieha...
Ryc. 3. Obok: Leon i Katarzyna z Potockich Sapiehowie. Źr. T. Zielińska, Poczet rodów arystokratycznych, Warszawa 1997.

W 1916 r., w randze porucznika, będąc dowódcą samolotu, wraz ze swoim oddziałem przeniesiony został w pobliże Trydentu. Wtedy to na własną rękę postanowił zrealizować ryzykowny plan bombardowania bazy włoskiej marynarki wojennej. Jego wybór padł na La Spezia, największy arsenał morski tego kraju. Przeprowadzony w lipcu 1916 r. nalot bombowy zakończył się pełnym sukcesem. Za tą
bohaterską postawę odznaczony został medalem „Signum Laudis” i Wojskowym
Krzyżem Zasługi z Mieczami8.
Pod koniec 1916 roku Sapieha rozchorował się na febrę i dostał bezterminowy
urlop. Jego powrót najbardziej ucieszył starego, schorowanego ojca, na którego
spadło nieszczęście przeogromnego zniszczenia Krasiczyna i konieczności ucieczki
stamtąd. Zaciekłe walki toczone o twierdzę przemyską w czasie I wojny, nie
oszczędziły zamku. Straty były tak ogromne, że Władysław zdawał sobie sprawę,
że nie podoła trudnościom związanym z jego odbudową. Skorzystał więc z przy6

K. Krzeczunowicz, op. cit., s. 25-36.
A. Szklarska-Lohmannowa, op. cit., s. 81.
8
M. Sapieżyna, op. cit., s. 253.
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jazdu Leona, aby przekazać mu zarząd nad majątkiem i przenieść obowiązek odbudowy zamku na syna.
Korzystając z wolnego czasu Leon przebywał głównie w Krakowie. Tam też
poznał i zakochał się w swojej przyszłej żonie, Katarzynie Potockiej. Była ona córką Andrzeja Potockiego, namiestnika Galicji, zamordowanego w 1908 r. we Lwowie. W maju 1917 r. oświadczył się swojej wybrance, a podczas uroczystych zaręczyn ojciec oficjalnie przekazał mu w posiadanie Krasiczyn, a sam przeniósł się do
Lwowa. Ślub Leona odbył się w lipcu 1917 roku w Wiedniu, a ceremonia była
skromna. Młodzi stanowili piękną parę, a późniejsze lata pokazały, że byli dobranym pod względem zainteresowań i kochającym się małżeństwem.
W tym samym roku Sapieha został odwołany z wojska i osiadł w Krasiczynie9,
energicznie zabierając się do odbudowy i uruchomienia całego gospodarstwa. Najwięcej trudności nastręczała odbudowa zamku, ponieważ szkody wyrządzone przez
pociski artyleryjskie zdawały się być nie do naprawienia. Wielkiemu zniszczeniu
uległy mury wieży Zegarowej, loggii, dachy skrzydeł mieszkalnych, pokrycie, kopuła kaplicy oraz renesansowe koronki na murach i basztach. Natychmiast podjęto
niezbędne prace zmierzające do zabezpieczenia zamku i urządzenia tymczasowego
mieszkania10. Zajęty gospodarowaniem w swoim majątku niespodziewanie dowiedział się o rozpadzie monarchii austro-węgierskiej oraz nadchodzącej wojnie
z Ukraińcami. Rozpoczął więc przygotowania do obrony zamku, ponadto w listopadzie 1918 wystawił ochotniczy oddział z Krasiczyna, który brał udział w zaciętych walkach z Ukraińcami o Przemyśl11. Po ich zakończeniu wydawało się, że
wreszcie nadeszły lata spokoju i wytchnienia, dlatego też wiosną 1920 roku Leon
i Katarzyna wybrali się w podróż do Włoch. Nie trwała ona jednak długo, gdyż zostali zmuszeni do powrotu, ze względu na informację o chorobie Władysława Sapiehy (niestety nie zastali go już żywego).
Wobec zbliżającej się ofensywy bolszewickiej, latem 1920 r. Leon wraz z bratem Józefem zgłosili się do 8 pułku ułanów ks. Józefa Poniatowskiego w Krakowie. W natarciu na Armię Czerwoną w rejonie Żółkwi (23 sierpnia 1920) Sapieha,
jako dowódca 3 szwadronu rozbił siły nieprzyjaciela. Wtedy też został ciężko ranny w głowę i złamał obojczyk. Pomimo że obrażenia były bardzo poważne12, powrócił on do zdrowia.
Po odbytej rekonwalescencji zajął się zarządzaniem krasiczyńskim majątkiem.
Z wielkim trudem udało mu się uruchomić całe gospodarstwo, największy jednak
problem i wyzwanie stanowiła odbudowa zamku, ponieważ zniszczenia były
ogromne. Rozpoczęto modernizację zamku, dostosowując go do ówczesnych potrzeb. Wprowadzono wodociągi, kanalizację, oświetlenie elektryczne, centralne
9

K. Krzeczunowicz, op. cit., s. 49-50.
J. Frazik, Zamek w Krasiczynie, w: Kardynał Adam Stefan Sapieha, pod red. S Stępnia, Przemyśl 1995, s. 28.
11
A. Szklarska-Lohmannowa, op. cit., s. 82.
12
K. Krzeczunowicz, Ułani Księcia Józefa. Historia 8 Pułku Ułanów ks. Józefa Poniatowskiego
1784-1945, Londyn 1960, s. 194.
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ogrzewanie. Planowano też wdrożyć pewne zmiany w wyglądzie budowli m.in.
przenieść bramę wjazdową na stronę północną, odbudować fosę z wodą i most nad
nią. Nad renowacją i wszystkimi pracami budowlanymi czuwał znany architekt
Adolf Szyszko-Bohusz. Jednak wybuch kolejnej wojny uniemożliwił wykonanie
tych przedsięwzięć13.
Leon Sapieha od zawsze był człowiekiem ciekawym świata, interesowało go
i pociągało to co nowe i nieznane. W okresie II Rzeczypospolitej dużo podróżował,
docierając do najbardziej odległych zakątków świata, zapewniając sobie przy tym
rozrywkę i wypoczynek oraz realizację zainteresowań. W tych częstych wojażach
towarzyszyła mu żona, która podzielała jego hobby i tak jak on uwielbiała przygody. W 1922 r. Sapiehowie odbyli podróż do Algierii, a w następnych latach do Indii; zwiedzili też bardzo dokładnie Himalaje i Cejlon14. Kolejne podróże, które zawiodły Sapiehę aż do środkowej Afryki, miały oprócz celów krajoznawczych i myśliwskich ocenić możliwości kolonizacji czarnego kontynentu. Pierwszą afrykańską
podróż odbył wraz z żoną do położonego w środkowej Afryce – Konga Belgijskiego. Wyruszyli oni 26 grudnia 1926 r. z Brukseli, gdzie oprócz listów polecających
do władz w Kongo, nabyli cały ekwipunek potrzebny na półroczną podróż15. Na
początku stycznia 1927 r. dotarli do Boma, stolicy Konga. Stamtąd udali się samolotem do Leopoldville (Zair), a następnie statkiem po rzece Kongo do Stanleyville
(Lisangani). Tutaj też nastąpiły ostatnie przygotowania do myśliwskiej wyprawy,
której celem było upolowanie słonia i wyruszono w bezkresne lasy Iturii16. Od gubernatora prowincji Leon uzyskał zezwolenie na zabicie ośmiu słoni i jednego okapi, które już wtedy było rzadkim zwierzęciem17. Wyprawa zakończyła się sukcesem.
Leon upolował planowane osiem słoni, a kły jednego z nich ważyły prawie osiemdziesiąt kilogramów18. Drogę powrotną przebyli pieszo wzdłuż Jeziora Alberta
i przez Ugandę. Następnie koleją przez Nairobi dotarli do Mombasy19, gdzie wyprawa dobiegła końca. Wspomnienia z tej podróży Leon opisał w Książce Lasy Ituri.
Druga wyprawa miała także charakter myśliwski. Trwała ona nieco dłużej, bo
aż półtora roku (1928-1930)20. Dzięki doświadczeniu zdobytemu w poprzedniej
byli do niej lepiej przygotowani. Z ogromnym ekwipunkiem, który zawierał m.in.
amunicję, filmy fotograficzne, żywność, lekarstwa wyruszyli do Port Sudanu.
Tam, dzięki uprzejmości ambasadora RP w Londynie Konstantego Skirmunta,
udało im się wwieźć do Sudanu zakazane towary, tj. broń i amunicję21. Trasa podróży wiodła przez Chartum wzdłuż Nilu aż do Konga, gdzie zatrzymali się na
13

K. Krzeczunowicz, Leon..., s. 75.
W. i T. Słabczyńscy, Słownik podróżników polskich, Warszawa 1992, s. 272.
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L. Sapieha, Lasy Ituri, Kraków 1928, s. 12-13.
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T. Szafar, Odkrycie Afryki. Cztery tysiąclecia eksploracji Czarnego Lądu, Warszawa 1974, s. 323.
17
L. Sapieha, op. cit., s. 27-36.
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Ibidem, s. 145.
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T. Szafar, op. cit., s. 323.
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L. Sapieha, Z podróży we wschodniem Kongo, Lwów 1931, s. 1.
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polskiej plantacji Adama Rudzińskiego w Luganvira22. Następnie ruszyli w kierunku wielkich jezior, celem wytropienia legowiska goryli. Marzeniem L. Sapiehy
było upolowanie tego zwierza i przywiezienia go do polskiego muzeum zoologicznego. Do tej pory udało mu się upolować kilkanaście sztuk antylop i bawołów, a nawet hipopotama23. Dalsza wędrówka wiodła przez grupę wulkanów Virunga, znanych też pod nazwą Kivu lub Mufumbiro. Sapieha zatrzymał się tu dłużej, by zwiedzić i obejrzeć z bliska ten rejon24. Po kilku męczących dniach marszu
udało się wreszcie zabić goryla, który mierzył 166 cm, a jego waga wynosiła
prawie 200 kilogramów25. Po udanym polowaniu przyszedł czas na powrót przez
Rwandę, rejon Tanganiki, aż do Dar es-Salaam nad Oceanem Indyjskim26.

Ryc. 4. Obok: przy upolowanym gorylu.
Ryc. 5. Powyżej: w drodze do krateru wulkanu.
Źr. Wspomnienia: L. Sapieha, Wulkany...

W 1930 r. Sapieha uzyskał zgodę na założenie plantacji. Powstała ona w Negesho nad jeziorem Mokoto, gdzie zakupił 500 hektarów ziemi. Uprawiał tam kawę i herbatę. Rozpoczął też budowę domu i próbował uprawy europejskich jarzyn
na „czarnym lądzie”27.
Ze swoich afrykańskich podróży Sapieha przywiózł oprócz myśliwskich trofeów,
szereg wiadomości o tubylczych ludach Watusi i Pigmejach, opisy kraterów poznanych
wulkanów, liczne fotografie oraz okazy zoologiczne, które podarował polskim muzeom.
Na podstawie tej podróży powstała też jego kolejna książka Wulkany Kivu. Sapiehowie
podróżowali jeszcze wielokrotnie, ale kolejne wyjazdy miały już tylko charakter wypoczynkowy. W 1931-1932 odwiedzili m.in. Libię, Tunezję, Turcję28.
W 1935 r. Leon został wybrany posłem do Sejmu RP IV kadencji. To wiązało
się ze zmianą dotychczasowego trybu życia. Odtąd pochłonięty polityką, ciągle zapracowany musiał zrezygnować z dawnych przyzwyczajeń. W nowo wybranym
22
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Sejmie wchodził w skład Komisji Prawniczej i Wojskowej. Podejmował też zdecydowane działania, zmierzające do poprawy sytuacji materialnej ziemiaństwa29.
W lutym 1935 r. podczas sesji sejmowej Sapieha podjął próbę ukazania słabości
polskiej gospodarki i wynikającej z niej skrajnej biedy dużej części społeczeństwa.
Dążył do polepszenia struktury gospodarczej kraju, dlatego w porozumieniu z fachowcami opracował plan intensywnego rozwoju gospodarczego i przedstawił go
na jednym z posiedzeń sejmowych30. Projekt zakładał wprowadzenie pomocniczej
waluty, „złotego kredytowego”, opartej na hipotece państwa 31. Ponadto na sesjach
sejmowych zwracał uwagę na nierozwiązane dotąd problemy m.in.: ubóstwo, bezrobocie, zacofanie rolnictwa w niektórych regionach i wiele innych32. Równolegle
z pracą w sejmie od 1937 r. aktywnie działał w Lidze Morskiej i Kolonialnej.
W tym też roku wszedł w skład jej Zarządu Głównego. Brał udział w szeregu międzynarodowych kongresów kolonialnych m.in. w Paryżu, Rzymie33. Na tym ostatnim, w październiku 1938 r., wygłosił referat, w którym stwierdził, że: zasada
o równości jednostek i ras jest zgubna34.
L. Sapieha czynnie działał też w wielu organizacjach lokalnych. Stał na czele
powiatowego Związku Oficerów Rezerwy w Przemyślu i Jarosławskiego Klubu
Jeździeckiego. Należał też do przemyskiego oddziału Czerwonego Krzyża i był
wiceprezesem Towarzystwa Przyjaciół Związku Strzeleckiego35.
Z chwilą wybuchu II wojny światowej, we wrześniu 1939 roku Sapiehowie opuścili Krasiczyn. Na kilka dni przed wkroczeniem Armii Czerwonej w wielkim pośpiechu pakowano do skrzyń cenne przedmioty, obrazy, meble. Do pobliskich Korytnik,
leżących na północnym brzegu Sanu w strefie okupacyjnej Niemiec, przewieziono na
furmankach wszystko, co dało się uratować. Na początku listopada przenieśli się z
Korytnik do Lipowicy pod Przemyślem. Nie przebywali tu jednak długo, bowiem 7
listopada Leon został aresztowany przez Gestapo i osadzony w rzeszowskim więzieniu. W lipcu 1940 roku został zwolniony i wraz z żoną zamieszkał w Hołubli, w pobliżu Krasiczyna36. Po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej 22 czerwca 1941 r. linia
frontu przesunęła się. Armia Czerwona opuściła zamek i w lipcu 1941 r. Leon odwiedził swą niedawną siedzibę. To, co zastał w swoim pałacu wprawiło go w przerażenie:
Na podłogach, obok słomy, śmiecie, szmaty, papiery i porozrzucane, zniszczone książki. Ściany pstro pomalowane, obwieszone propagandowymi obrazami i afiszami. Mebli żadnych – w ich miejsce mnóstwo drewnianych prycz. W łazienkach wanny i umywalnie powyrywane. W baszcie sierpy i młoty w miejsce herbów (…) w kaplicy kompletna ruina: Rzeźby na ścianach zniszczone aż do wysokości do jakiej dzicz mogła
29
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sięgnąć. Ołtarze, ławki gdańskie, chórek drewniany i tablice marmurowe wyrąbane37.
Zbezczeszczony zostały także rodzinny grobowiec. Naoczni świadkowie tego zdarzenia opowiadali, że banda żołnierzy radzieckich weszła do grobowca i sprofanowała
zwłoki pochowanych tam Sapiehów. Rozbili marmurowe tablice z epitafiami, a z
ołowianych trumien powyjmowali zwłoki zmarłych i porozrzucali je po podłodze.
Trumny wyciągnęli na dziedziniec zamku i używali jako wanien38. Ogromnie spustoszyli też całe miasteczko. W krasiczyńskim kościele parafialnym urządzili stajnie i
rzeźnie, ściany odarli z wszystkich ozdób, wynieśli ołtarze i ambony. Prawie wszystkie okoliczne domy zostały rozebrane i zdewastowane. Zupełnemu zniszczeniu uległy
też folwarki krasiczyńskie.
Leon zabrał się do naprawiania szkód, ale było to bardzo trudne, ponieważ
w warunkach wojennych nie było nawet możliwości zdobycia materiałów na odbudowę. Pod okupacją niemiecką sytuacja też nie przedstawiała się dobrze. Najgorszy
był rok 1942, w którym miały miejsce klęski nieurodzaju, szerzyły się choroby i głód.
Musiał on kupować zboże i żywność w Zamościu, przy czym każda transakcja wymagała zgody Niemców. Starał się pomóc każdemu, kto zwrócił się do niego z prośbą
o ratunek. W Korytnikach i Łętowni zorganizował akcję dożywiania dzieci. Jeszcze w
1940 r. Leon nawiązał współpracę z organizacjami konspiracyjnymi. Najpierw był
łącznikiem Związku Walki Zbrojnej, a od 1943 r. został zaprzysiężony do Armii
Krajowej. 23 lipca 1944 r., w chwili wycofywania się Niemców z Przemyśla, Leon
otrzymał od AK rozkaz opuszczenia Hołubli i dostarczenia do Krakowa swojego samochodu, potrzebnego do przeprowadzania akcji dywersyjnych. Nie zdołał jednak
tam dotrzeć, gdyż podczas ofensywy Armii Czerwonej został ciężko ranny pod Dębicą. Odłamek rosyjskiego granatu poważnie ranił go w udo. Pomimo szybkiego dowiezienia do szpitala w Rzeszowie, nie zdołano go uratować. W ranę wdała się gangrena i
nogę trzeba było amputować. Zmarł w wielkich męczarniach 27 września 1944 r.39
Jego szofer, który był z nim w tych ciężkich chwilach, przewiózł zwłoki Sapiehy do
Wapowiec. Pogrzeb odbył się na cmentarzu w Łętowni. Wzięli w nim udział miejscowi księża i setki osób, które doświadczyły od niego wiele dobroci. Tak zakończyły
się losy ostatniego właściciela Krasiczyna. Niestety nie miał on dzieci. Wdowa po
nim, Katarzyna, przebywała po wojnie w Przemyślu, aby być bliżej grobu ukochanego męża. Pracowała w tutejszym oddziale Czerwonego Krzyża, do 1947 r. Później
wyjechała do Kongo i zamieszkała w Negesho, na swojej plantacji. Oprócz niej osiedlili się tam również – brat Leona Aleksander z żoną i czworgiem dzieci oraz jego siostra Anna Bielska z mężem. W 1962 r. Katarzyna na stałe przeniosła się do Belgii40.
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Cyt. za: K. Krzeczunowicz, Leon..., s. 108.
Ibidem, s. 113.
A. Szklarska-Lohmannowa, op. cit., s. 82.
M. Sapieżyna, op. cit., s. 713.
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APTEKARZ HENRYK ARZT
(1866-1942)
Henryk Arzt urodził się 1 lipca 1866 r. w Łańcucie jako syn Ignacego i Józefy
z domu Raabe. Miał pięcioro rodzeństwa, w tym dwóch braci lekarzy – Jakuba
i Adolfa oraz trzy siostry. Ojciec jego był lekarzem skarbowym w Łańcucie i honorowym obywatelem tego miasta. W latach 1886-1888 H. Arzt studiował farmację na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W ankietach osobowych podawał: wyznanie mojżeszowe, narodowość polska, obywatelstwo austriackie. Immatrykulował się na „mocy pozwolenia wys. c.k. Ministerstwa Oświaty”. Tytuł magistra farmacji uzyskał w wyżej wymienionej uczelni
w dniu 25 lipca 1888 r.1
W 1897 r. został właścicielem apteki w Turce nad Stryjem, którą prowadził do
1909 r. Od 1910 r. aptekę Arzta w Turce dzierżawił Salomon Altschüler, natomiast Henryk Arzt od 1911 r. został dzierżawcą apteki w Drohobyczu, której właścicielem był Gabryel Rein. Do 1914 r. włącznie, relacje pomiędzy właścicielem
a dzierżawcą zarówno w Turce jak i w Drohobyczu pozostały bez zmian2. Czy
i kiedy oraz komu sprzedał aptekę w Turce, a także kiedy nabył prawa własności
do apteki w Drohobyczu nie ustalono. Później aptekę Henryka Arzta dzierżawił
Leon Ramer (lata 1933-1936), a po nim zarządzał nią Aleksander Eisner(lata
1937-1939)3.
W czasie drugiej wojny światowej wspomnianą wcześniej aptekę, wówczas
pod nazwą „Ost-Apotheke”, dzierżawił Bohdan Danyłewycz4. Henryk Arzt został
w 1942 roku rozstrzelany w Lesie Bronickim, w czasie akcji eksterminacyjnej Ży1

Archiwum UJ, sygnatury WF II 304-307, WF II 521, WF II 524, WL II 571, WL II 574, WL II
576, S II 475 B; AUJ 7223/96/2/2008 – pismo z dnia 29.09.2008 r.; AUJ 7223/96/4/2008 – pismo
z dnia 07.01.2009 r.; M. Barcik, A. Cieślak, D. Grodowska-Kulińska, U. Perkowska, Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850-1918, Kraków 1999, s. 58; P. Szarejko, Słownik lekarzy polskich XIX wieku, t. I, Warszawa 1991, s. 39-40, 635; tenże, Słownik lekarzy polskich XIX wieku, t. III,
Warszawa 1995, s. 13, 425.
2
Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok (18971914). Nakładem C.K. Namiestnictwa we Lwowie.
3
Kalendarze Farmaceutyczne Franciszka Heroda z lat 1921-1939 Warszawa; B. SawickaWiśniewska, R. Wiśniewski, Apteki dawnego Drohobycza, „Czasopismo Aptekarskie” 2009, t. 16, nr
2 (182), s. 45-46.
4
Apotheker – Verzeichnis des Generalgouvernements. Spis aptekarzy Generalnego Gubernatorstwa. Buchdruckerei, „Powściągliwość i Praca”, Krakau 1942, s. 58.
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dów z Drohobycza i okolic. Z małżeństwa z Salomeą (był jej drugim mężem) miał
dwoje dzieci: córkę Albinę, po mężu Schreyer – nauczycielkę, ur. 20 stycznia
1900 r., rozstrzelaną w sierpniu 1943 r. oraz syna Karola, ur. 11 października
1901 r. – brak danych5.

Ryc. 1. Drohobycz – ul. Stryjska. Po prawej stronie kamienica dr. Pachtmana z apteką H. Arzta
Pocztówka z 1915 r. Leon Rosenschein 4995 (ze zbioru własnego autorów).

5

W. Budzyński, Schulz pod kluczem, Warszawa 2001, s. 16, 18, 289-290; tenże, Miasto Schulza,
Warszawa 2005, s. 325-328, Spis Nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminariów
nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych i władz szkolnych, red. Z. Zagórowski, LwówWarszawa 1924, s. 303, 488; Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum im Króla Władysława Jagiełły w Drohobyczu za rok szkolny 1928/29 z uwzględnieniem dziesięciolecia 1918-1928. Nakładem Dyrekcji Państwowego Gimnazjum im Króla Władysława Jagiełły w Drohobyczu. Odbito
w Zakładach Graficznych A.H. Żupnik, Ska z o.o. w Drohobyczu, s. 63-64.
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HISTORIA LWOWA
Najnowsza synteza dziejów Lwowa została przygotowana według wszelkich
reguł gatunku. Opracował ją zespół zawodowych historyków ukraińskich, kierowany przez prof. Jarosława D. Isajewycza jako redaktora naukowego, którego
wspierali prof. Mykoła Łytwyn i Feodozij Steblij. Przedsięwzięciu patronował Instytut Ukrainoznawstwa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, a zespół autorski zasilili najlepsi specjaliści z zakresu historii i jej dyscyplin pomocniczych, a ponadto
archeologii, historii sztuki, kultury i oświaty, po części językoznawstwa i literatury,
reprezentujący głównie lwowskie instytucje naukowe, z Uniwersytetem im. I. Franko na czele. Trud wydania dzieła, w tym przygotowania bogatej szaty ilustracyjnej,
wzięło na siebie Centrum Europy, stosunkowo młoda instytucja edytorska, ale mimo to sprawnie realizująca skomplikowane zadanie poligraficzne. Dość stwierdzić,
że redakcji i wydawnictwu udało się tak skoordynować prace, że całość dzieła, na
które składają się 3 obszerne tomy, ukazała się drukiem jednocześnie, w jubileuszowym dla miasta roku 2006, w którym przypadała 750-ta rocznica pierwszej
latopisarskiej wzmianki o Lwowie.
Niniejszy artykuł stanowi próbę dokładniejszej oceny dzieła, obejmującego kilka epok i dziedzin życia miejskiego ośrodka, który niewątpliwie należy do grona
„pierwszych stolic europejskich”. Wprawdzie nie szczyci się tysiącletnią tradycją
miast zakładanych nad Sekwaną, Tamizą, Renem, Dunajem, Wisłą, czy choćby
nad Dnieprem, ale reprezentuje ten typ historycznej kultury życia społecznego, styl
organizacji przestrzeni komunalnej oraz jakość architektury i kultury, który stawia
je w rzędzie najpierwszych europejskich metropolii. W dodatku miasta, nieracjonalnie rzecz traktując, magicznego, w którym kwitła nauka i sztuka, a które i dziś
swoją historią i urodą urzeka kolejne pokolenia jego mieszkańców i przybyszy.
Autorska recenzja całej syntezy, stworzonej przez ukraińskich historyków, jest raczej niemożliwa, w każdym razie niżej podpisany nie chciałby wychodzić poza za-
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kres swojej zawodowej kompetencji. Stąd przedmiotem niniejszej oceny jest tylko
tom pierwszy, ogarniający jednak najdłuższy okres w dziejach Lwowa, rozciągający się od pierwszej wzmianki o jego istnieniu (1256) aż po 1772 r., gdy miasto
wraz z całą prowincją ruską weszło w skład monarchii habsburskiej. Być może uda
się pozyskać recenzje kolejnych tomów syntezy i wydać je w kolejnych zeszytach
„Rocznika Przemyskiego”. Obejmują one okres austriacki (t. II) oraz polski (19181939) i ukraiński (t. III).
Układ treści pierwszego tomu dziejów Lwowa nie odbiega od schematu klasycznej syntezy poświęconej losom dużego miasta. Praca dzieli się na rozdziały
i podrozdziały, zbudowane według kryterium chronologicznego, a podziały niższego rzędu uwzględniają dzieje polityczne ośrodka, formy ustroju miejskiego i typ
infrastruktury komunalnej, sprawy demograficzne i społeczne, stosunki gospodarcze (handel, rzemiosło) oraz kulturę, rozumianą zresztą szeroko (od architektury po
muzykę), której zasłużenie poświęcono dużo miejsca. I ocenę struktury wewnętrznej dzieła można by na tym przychylnym komentarzu zakończyć, gdyby nie istotny
mankament, zauważany już na wstępie, a dotyczący redakcyjnego doboru i układu
treści dzieła. Sądząc tylko po spisie treści, epoka późnośredniowieczna i wczesnonowożytna w dziejach Lwowa odznaczała się jakimś zadziwiającym dla owych
czasów rodzajem kultury świeckiej, „ubranej” wprawdzie w kostium lokalnych podziałów i wyborów etnicznych, ale nie związanej z Kościołem takiego czy innego
rytu. O tyle to dziwi, że w redakcyjnej zapowiedzi określono Lwów jako „ośrodek
religijny dla prawosławnych (później grekokatolików), „rzymokatolików”, Ormian
i Żydów” (s. 4). Tymczasem lektura prospektu tomu unaocznia, że religia jest
obecna w dziele bądź tylko literalnie, bądź incydentalnie i wybiórczo, w żadnej też
mierze nie oddaje rzeczywistego stanu rzeczy. I tak, w rozdz. I występuje tylko jako część (dalsza) tytułowego hasła (ustęp 4, nie numerowany), bowiem odsyłający
do niego podrozdział traktuje faktycznie o stosunkach etnicznych w późnośredniowiecznym mieście. W kolejnym rozdziale sprawy religii zostały przedstawione jedynie w kontekście konfliktów społecznych i etniczno-wyznaniowych, których widownią był Lwów do połowy XVII w. (s. 130-140), tylko uspieńskiemu bractwu
stauropigijskiemu redaktor tomu poświęcił więcej miejsca (s. 141-147). Dopiero
w części drugiej tego rozdziału, obejmującej okres 1648-1772, znalazł się osobny,
krótki skądinąd ustęp (s. 246-250), poświęcony Kościołowi i życiu religijnemu
Lwowa, do którego wrócę jeszcze w ocenie merytorycznej części syntezy.
Przedmowa do syntezy lwowskiej, napisana przez J. D. Isajewycza (s. 7-29),
wskazuje na założenia dzieła oraz konstrukcję publikacji. Autor mocno podkreśla
najważniejszy cel syntezy, zmierzającej do przedstawienia roli miasta w dziele europeizacji Rusi/Ukrainy przez bliski i długotrwały związek z kulturą i cywilizacją
zachodnią. Dalej przedstawia dorobek historiografii lwowskiej, oddając szacunek
tym wszystkim badaczom, którzy podejmowali trud wyjaśnienia jego złożonej
przeszłości, w tym, poza Ukraińcami, także historykom polskim, żydowskim, ormiańskim i in. To dość obszerne jak na tego typu pracę zestawienie przybliża czy-
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telnikowi również korpus źródeł dotyczących miasta1, zarówno wydanych, jak
i tych pozostających w niezwykle zasobnych tamtejszych archiwach, dzieła kronikarzy z epoki i ich kolejne wydania, wreszcie właściwe prace historyczne. Tu niestety, oceny wartości konkretnych prac nie zależały jedynie od tematyki i reprezentowanego poziomu merytorycznego, ale głównie od narodowości autora, którą
autor za każdym razie skrzętnie oznaczał, czyniąc wyjątek jedynie dla polskiej2.
Czasem z tego powodu redaktor naukowy grzeszył małostkowością, jak choćby
wówczas, gdy podkreślił wyjątkowe zasługi (nota bene) polskiej badaczki Łucji
Charewiczowej, ale nie odmówił sobie jednak przytyku, że nie doceniała roli średniowiecznych Ukraińców w założeniu miasta (s. 17-18). Najtrudniej przychodziło
mu ocenić dorobek powojennej historiografii lwowskiej (ukraińskiej co do formy, a
sowieckiej co do treści), bo też trudno w niej znaleźć prace pisane zgodnie
z uznawanym kodeksem badań historycznych. Na korzyść J.D. Isajewycza trzeba
jednak zapisać, że nie unikał ostrych niejednokrotnie, acz zasłużonych, słów krytyki pod adresem autorów i instytucji, firmujących niegdyś publikacje jawnie tendencyjne (s. 18-21). Z entuzjazmem relacjonował następnie próby liberalizacji ruchu
naukowego, podejmowane pod koniec istnienia władzy sowieckiej, a także niezwykłą erupcję projektów badawczych i wydawniczych, jaka miała miejsce po
uzyskaniu suwerenności przez Ukrainę. Dostrzegł też szczególne zainteresowanie
Lwowem w polskiej literaturze, zresztą nie tylko historycznej (s. 25-27), ocenianej
na ogół przychylnie lub wręcz wysoko (Andrzej Janeczek) na poziomie publikacji
naukowych, a wyjątkowo krytycznie w sferze edycji sygnowanych przez środowiska Kresowiaków. W końcu odnotował również publikacje i inne inicjatywy historiograficzne, realizowane poza Europą Środkowo-Wschodnią.
Archeologiczny „wstęp”, który uzupełnia część wprowadzającą, stanowi przegląd podstawowych informacji geograficznych oraz wykaz kilku stanowisk prehistorycznych, odszukanych na terenie obecnego Lwowa. Aż do połowy I tysiąclecia
n.e. jest ich zadziwiająco mało, co każde autorowi (W. Petechyrycz) szerzej tłumaczyć czytelnikom tę lwowską osobliwość (s. 33), a wydawnictwu wypełnić tekst
współczesnymi zdjęciami i inscenizacją wyglądu siedliska paleolitycznego3. W drugiej części wstępu W. Petechyrycz poszukuje staroruskiej osady, którą dałoby się
związać z późniejszym, książęcym Lwowem. Odnajduje ją nad Pełtwią, w miejscu
stanowiska archeologicznego, odkrytego w 1992 r. na tyłach Teatru M. Zankowiećkoj, datowanego na IV-V w. n.e.4 Bliższe naszym czasom ma być pobliskie
1
Tu autor niepotrzebnie podkreśla wyjątkową rolę w dziejach miasta kilku średniowiecznych
dokumentów zapisanych (niektóre częściowo) w języku ruskim, jedynie wystawionych we Lwowie,
a w większości dotyczących innych miejscowości (s. 11-12).
2
Trudno udowodnić, dlaczego wyjątkowy talent prozatorski Władysława Łozińskiego miałby
zależeć od tego, że pochodził on „z spolonizowanej, ukraińskiej drobnoszlacheckiej rodziny” (s. 16).
3
Ozdobą części ikonograficznej artykułu są natomiast zdjęcia prof. Jana Machnika i Andrzeja
Pelisiaka, w swoim czasie gości Instytutu Ukrainoznawstwa NANU we Lwowie.
4
Pewna trudność z prawidłową interpretacją wyników badań tego stanowiska może wynikać
z tego, że – zdaniem polskich archeologów – niekoniecznie była to osada słowiańska, przynajmniej
w tym okresie.
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siedlisko, reprezentujące tzw. kulturę praską (V-VII w.), którą jako pierwszy usystematyzował czeski archeolog (oczywiście ukraińskiego pochodzenia) Jan Borkowski. Zdaniem autora ta i powiązane z nią siedliska wczesnosłowiańskie wykazują ciągłość osiedlenia aż do czasów księcia Lwa i mogą być uznane za praosadę
pierwszego Lwowa. Odrzuca natomiast dawną hipotezę, aby na Zamkowej Górze
już w XI w. istniało staroruskie grodzisko.
Część wstępną syntezy zamyka heraldyczny i sfragistyczny szkic (Symbole
Lwowa), przedstawiający dawne i współczesne znaki, którymi posługiwał się i wyróżniał Lwów. Zdaniem A. Greczyło, herb miasta należy do najstarszych znaków,
jakich używały miasta ukraińskie. Przedstawiony na nim wizerunek lwa wywodzi
wprost od kniazia Lwa Danyłowicza (1269-1301) i jego syna, Jurija Lwowycza
(1301-1308), choć inny badacz, J. Daszkiewycz uważa go za herb późniejszy,
a z oboma Rurykowiczami łączy wyobrażenie tryzuba. Tę sprzeczność A. Greczyło
objaśnia inną funkcją „ruskiego lwa”, który miał pełnić rolę terytorialnego (herbu
ziemi, księstwa halicko-wołyńskiego), a nie rodowego znaku. Dalsze uwagi autora
zestawiają fakty na temat losów herbu miejskiego, dobrze znane dla okresu przedwojennego, a już o wiele mniej po II wojnie światowej, gdy na znakach miast
ukraińskich pojawiały się telewizory i inne pożyteczne domowe urządzenia5. Materiał uzupełnia tekst O. Perełychina, przedstawiającego w ujęciu historycznym
lwowskie klejnoty miejskie (klucze, ceremonialne łańcuchy i in.).
Właściwy początek dzieła i rozdziału I zarazem otwiera opis założenia miasta
przez Lwa Danyłowycza, syna Danyły Romanowycza. Jego autor, J. Knysz, rozwiązuje tę średniowieczną zagadkę w duchu tej części historiografii ukraińskiej,
która widzi w tym inicjatywę młodego wówczas, ale już udzielnego księcia ruskiego, świeżo ożenionego z Konstancją, córką króla węgierskiego Beli IV (1247);
trzeba tu odnotować, że większość dotychczasowych badaczy przypisuje to dzieło
jego ojcu. W polityce obu Romanowiczów nowe miasto miało zastąpić staroruskie
grody, z Haliczem, Przemyślem i Bełzem, zdominowane przez nieprzychylne tej
dynastii bojarstwo. Faktycznie z tego okresu pewna jest jedynie błędnie datowana
(1259) latopisarska wzmianka o tym, że Lwów istniał w momencie wielkiego pożaru Chełma; zdaniem badaczy miało to miejsce ok. 1255-1257 r. Późniejsze losy
miasta, skądinąd dość enigmatyczne, przedstawiane są w sposób awansujący
Lwów na stolicę księstwa halicko-wołyńskiego, kosztem Włodzimierza, a nawet na
stolicę ruskiego królestwa. Warto jednak dodać, że źródła sugerujące taki status
miasta są zwykle późne, niezbyt przekonywujące (jak np. zajęcie insygniów królewskich przez Kazimierza Wielkiego w 1340 r.), a niektóre, jak kronika Macieja
z Miechowa (1517) odnoszą stołeczność Lwowa już do czasów polskich, gdy stanowił stolicę nie tylko ziemi lwowskiej, ale też prowincji ruskiej (Rusi Czerwonej).
5

Sam autor, który był członkiem miejskiej komisji, przywracającej w 1990 r. miastu historycznego lwa nie tłumaczy jednak, dlaczego obecne wyobrażenie herbowe Lwowa bardziej przypomina
poczciwego, ufryzowanego pudla, kroczącego (w dziwnej pozycji!) miejską ulicą, a nie waleczne,
dynamicznie wspinające się na skałę zwierzę ks. Danyły i Lwa, patronów miasta?
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Okres ostatnich Romanowiczów, obejmujący 4 pierwsze dekady XIV w., opisany
został w zgodzie ze znanymi nam faktami, nawet popularne dotąd w ukraińskiej
historiografii opinie, obciążające Jurija II Trojdenowicza sympatiami prokatolickimi i prozachodnimi, zostały określone jako tendencyjne (s. 59-60). Za to okoliczności przejęcia władzy nad Rusią Halicką przez Kazimierza Wielkiego są interpretowane podobnie, jako wrogie przejęcie, dokonane bez żadnych podstaw prawnych, a w opisie zajęcia Lwowa dominuje motyw grabieży ruskich regaliów, które
król polski miał wywieźć i złożyć w skarbcu wawelskim (s. 61). Bohaterami tej
doby zostali określeni: starosta Dymitr Detko, stojący na czele bojarstwa ruskiego,
oraz „prawowity spadkobierca Trojdenowicza”, zarazem ostatni suwerenny władca
Rusi Halicko-Wołyńskiej, kniaź Lubart Dmytro Giedyminowicz (s. 60-61).
Okres utrwalania się władzy królów polskich na Rusi Halickiej, która niebawem
stanie się osobną prowincją w granicach Rzeczypospolitej i zacznie być nazywana
Rusią Czerwoną, został przedstawiony przez J. D. Isajewycza i L. Wojtowycza
według znanego już od dawna stanowiska historyków ukraińskich. Według niego
Ruś Halicka aż do połowy XIV w. stanowiła silne i dobrze zorganizowane państwo, które jednak od połowy XIII w. musiało się borykać z niszczącymi najazdami
wschodnich Ordyńców, osłaniając tym samym Europę Zachodnią. Wykorzystali to
„zachodni feudałowie” (niemieccy, polscy i węgierscy) i sąsiednie państwa (Polska, Litwa i Węgrzy), które wywierały ustawiczny nacisk na Rusinów w celu włączenia tego państwa w sferę swoich wpływów. Autorzy w roli głównego inicjatora
planu zajęcia (захоплення, innym razem – przyłączenia, приєднання, s. 63, a jeszcze dalej – okupacji, окупації) Rusi obsadzili Kazimierza Wielkiego, który pod
wpływem „magnatów małopolskich i patrycjatu krakowskiego oraz stołecznych
biskupów”, ściśle współdziałając z Węgrami, ostatecznie w 1349 r. zdobył Lwów,
pokonując twardy (rzekomo) opór jego ruskich mieszkańców. W dalszej części
autorzy relacjonują walki o Ruś, toczone przez Polskę i sprzymierzone Węgry z Litwą Lubarta Dmytra, co dla dziejów samego miasta nie miało większego znaczenia.
W tej części syntezy autorzy ewidentnie naruszają proporcje między epizodycznie
traktowanymi dziejami miasta, a obszerną charakterystyką politycznych losów Rusi Halickiej. W rezultacie aż nadto czytelne są niekonsekwencje w opisie jego
dziejów w l. 1349-1370. Nie wiadomo zupełnie, skąd nagle we Lwowie pojawia się
silny „katolicki patrycjat” (s. 66), w której części miasta znajduje on dla siebie
miejsce osiedlenia i pole aktywności gospodarczej, ani też co dzieje się z dawną
ruską osadą? Podobne niekonsekwencje widoczne są również w opisie kolejnego,
węgierskiego okresu dziejów Lwowa, zwłaszcza w ocenie działalności Władysława
ks. Opolskiego. Z jednej strony autorzy wypominają mu jego zniemczenie i dworską przeszłość przy cesarzu Karolu IV, zachęcanie śląskiej szlachty i niemieckiego
mieszczaństwa do osiedlania się na Rusi, z drugiej podkreślają jego wyjątkowe
zainteresowanie losami Lwowa i Rusi oraz otaczanie się dworzanami różnych nacji, w tym Rusinami. Podążają tu ściśle za M. Hruszewskim, który w osobie Opolczyka widział – całkiem niesłusznie – nie tyle starostę generalnego Rusi, co niemal
udzielnego kniazia ruskiego, formalnie jedynie podporządkowanego królowi Lu-
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dwikowi Węgierskiemu (s. 67-68). Sprawa ostatecznego włączenia Rusi Halickiej
do państwa polskiego, przypieczętowanego przez królową Jadwigę w 1387 r., została opisana obszernie (w planie ogólnym) i na ogół sprawiedliwie, choć zastanawia dlaczego autorzy zdecydowali się potraktować polską i już ruską przecież monarchinię jako 13-letnią marionetkę, sterowaną przez jakiś „krakowski urząd”
(s. 69). Słusznie natomiast zauważają, że objęcie przez nią Rusi Halickiej otwierało
ważny i długi okres w jej dziejach, który przyniósł fundamentalne zmiany w gospodarce, kulturze i mentalności jej mieszkańców. Pozostaje jedynie zagadką, dlaczego autorzy okres ruski w dziejach Lwowa przeciągają aż do 1387 r., skoro od co
najmniej 4 dekad pozostawał w rękach Kazimierza Wielkiego, a następnie kolejnych królów polskich, w tym Ludwika Węgierskiego i jego córki Jadwigi.
Rozdział I uzupełniają 4 szkice, które przedstawiają kolejno: zabudowę dawnego Lwowa (1), nacje, języki i religie oraz ustrój miasta (2), handel, rzemiosło i rolnictwo (3) oraz sztukę kniażej doby(4). Pierwsza część opisuje lokalizację i układ
przestrzenny ruskiego grodu, rozciągającego się na Górze Zamkowej i w przylegającej do niej podgrodziach, a także właściwego miasta, które wyrosło na obszarze obecnego przedmieścia Żółkiewskiego. Informacje na ten temat pochodzą wyłącznie ze współczesnych, archeologicznych badań, które jednakże pokazują więcej
niż skromne rozmiary ruskiej osady. Z tego powodu autor tej części (J. Duba) wysuwa śmiałą, bo nie popartą źródłami, hipotezę, że już w latach 1259-1287 powstało nowe miasto, zbudowane na miejscu obecnego Śródmieścia. Przeczy temu
szereg źródeł oraz brak archeologicznych śladów, co autor sam przyznaje pod koniec swojego szkicu (s. 76), na to, aby nowe miasto mogło powstać wcześniej niż
w drugiej połowie XIV w. Zabieg ten wydaje się pretekstem, aby pomniejszyć rolę
Kazimierza Wielkiego w dziejach nowego Lwowa, a jego zasługi podzielić między
Lwem Danyłowyczem i Jurijem Lwowyczem z jednej strony, a Ludwikiem Węgierskim i Władysławem Opolczykiem z drugiej. W tym wszystkim dziwi fakt, że
poza przypisaniem „ojcostwa” nowego Lwowa, analizie jego struktury przestrzennej autor nie poświęca żadnej uwagi. A już choćby specyficzny układ zabudowy,
wśród której obecność ruskich obiektów sakralnych i mieszkalnych była skromna,
każe z rezerwą odnosić się do takich pomysłów.
Skomplikowaną strukturę etniczno-religijną średniowiecznego Lwowa przedstawił w książce J. Isajewycz, stwierdzając na wstępie, że po lokacji miasta (nie
podał wprawdzie którego, ale z kontekstu wynika, że tego z czasów Lwa Danyłowicza) dominowali Rusini, z czasem dołączyli do nich Niemcy, Ormianie i Żydzi.
Pod względem religijnym mieli przeważać prawosławni, ale niebawem przewagę
zyskała wspólnota katolicka, z pochodzenia niemiecka, z czasem też polska. Ta
ostatnia zyskała w Śródmieściu znaczną przewagę na przełomie XV i XVI w. To
zresztą jedna wzmianka o obecności polskiej w mieście nad Pełtwią w późnym średniowieczu; wszystkie inne nacje, w tym egzotyczni Karaimi mają w dziele swoje
miejsce. Rusinom także przypisuje autor wolę i dzieło wprowadzenia do Lwowa
samorządu miejskiego, co miało nastąpić jeszcze za kniażej doby. Rzecz całą można dyskutować, choć przyjęte – jak widać – założenia co do niewątpliwie ruskich
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początków i charakteru miasta lokacyjnego niesłychanie dyskusję utrudniają. Niepotrzebnie też autor komplikuje całą sytuację, wprowadzając do miasta rządzącego
się prawem niemieckim ruskich bojarów i dworzan, wysokich urzędników książęcych i dostojników cerkiewnych (s. 80).
W opisie handlu lwowskiego przebija ten sam co poprzednio motyw: miasto już
w XIII w. miało być najważniejszym ośrodkiem wymiany towarowej między
Wschodem a północną (kraje nadbałtyckie z Zakonem Krzyżackim), zachodnią
i południową Europą. O miejscowym rzemiośle w okresie ruskim nic pewnego nie
wiadomo, więc autor (L. Wojtowycz) wnioskuje z poszlak lub późniejszych (XV
w.) przekazów, co wydaje się ryzykowne, zwłaszcza gdy dotyczy rzekomo tak
wczesnej organizacji cechowej (s. 91).
Sztuka doby ruskiej została przedstawiona przez znanego historyka W. Aleksandrowycza nie tylko w sposób fachowy, ale też obiektywny i przejrzysty. Autor
zestawił najważniejsze informacje na temat obiektów sakralnych pobudowanych
w dawnym Lwowie oraz ich lokalizacji. Nie ukrywał, że większość cerkwi prawosławnych koncentrowała się na terenie starego (kniażego) miasta, gdy lokacyjne
centrum i jego przedmieścia zajęły świątynie innych religii. Kładzie też cezurę
końcową w dziejach sztuki staroruskiej Lwowa na 1341 r., gdy powstało ostatnie
wybitne dzieło tej epoki, czyli dzwon cerkwi św. Jura. Kolejny etap w rozwoju
sztuki lwowskiej wyznacza plejada mistrzów różnych nacji i ich dzieł, w tym ormiańskiego soboru (ukończonego w 1363 r.), łacińskie kościoły pw. Marii Śnieżnej
(1352), św. Jana Chrzciciela, franciszkanów i dominikanów, wreszcie śródmiejski
kościół parafialny, czyli późniejsza katedra. Jak konkluduje autor, ten okres, obejmujący ponadto wybitne dzieła rzeźbiarskie i malarskie, utrwala we Lwowie
wpływy łacińskie i rozpoczyna kilkuwiekową epokę rozwoju sztuki oryginalnej,
w swoim rodowodzie zachodnioeuropejskiej (s. 96-97).
Rozdział II przedstawia losy miasta w l. 1387-1772 i dzieli się na dwie części,
rozgraniczone cezurą 1648 r. Nie budzi ona wątpliwości, bowiem powstanie
B. Chmielnickiego stanowi punkt zwrotny, acz nie jedyny, w dziejach Lwowa
i Rusi Czerwonej. Znacznie wcześniej ujawnił się przecież kryzys gospodarczy,
będący skutkiem załamania się szlaków tradycyjnego handlu dalekowschodniego
i wymiany z Europą Zachodnią, a słabnące państwo polskie coraz gorzej radziło
sobie z militarnymi zagrożeniami, jakie nadchodziły ze wschodu i południowegowschodu. Autorzy monografii Lwowa nie poświęcają temu zagadnieniu większej
uwagi, jedynie w ustępie 2 części pierwszej rozdziału (s. 103-109) rejestrują najważniejsze zagrożenia, jakie spotykały miasto przed połową XVII w., głównie ze
strony Mołdawian, Turków, Tatarów i Kozaków, a ponadto w rezultacie pożarów
i epidemii. Skądinąd ten fragment książki winien otwierać cały rozdział, natomiast
ustęp opisujący układ przestrzenny miasta (obecnie na s. 98-102) lepiej komponowałby się z podrozdziałem poświęconym samorządowi i administracji (s. 110-117).
Oba fragmenty zostały napisane poprawnie, acz T. Hoszko, zajmujący się prawem
magdeburskim Lwowa, nadmiernie eksponuje rolę Rusinów/Ukraińców w jego zaprowadzaniu. W rezultacie oczywisty dla bezstronnego historyka pogląd o impor-
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cie zachodnioeuropejskim, realizowanym przez Kazimierza Wielkiego jako wielki
program urbanizacji ziem ruskich, przy walnym udziale kolonistów niemieckich
oraz grup reprezentujących inne nacje i prowincje, został zinterpretowany niemalże
jako dzieło ukraińskie, a z pewnością realizowane „na Ukrainie”6. Niepotrzebnie
wynikają z tego niejasności i nieścisłości w przedstawianiu jego późnośredniowiecznych dziejów, zdominowanych przez język niemiecki oraz kulturę prawną
wywodzącą się z Magdeburga, co zresztą w części autor przyznaje w konkluzji
zamykającej napisany ustęp7.
Kolejne 2 szkice, pióra M. Kaprala, poświęcone stosunkom demograficznym
i etnicznym, objaśniają też procesy asymilacyjne, jakie w nim zachodziły do połowy XVII w. Pierwszy z ustępów zredagowany jest niekonsekwentnie, gdyż koncentruje się na szacunku stanu i dynamiki zaludnienia na podstawie rejestrów fiskalnych, po czym przeskakuje do objaśniania lokalnych problemów asymilacyjnych. Autor czyni to miejscami na sposób kuriozalny, eksponując epizodycznie
nadawane mieszczanom lwowskim tytuły szlacheckie, a także obiór kariery duchownej, bądź konwersje żydowskie jako główne czynniki i formy asymilacyjne.
Niepotrzebnie też podkreśla w tym względzie zgubną role konwersji prawosławnych na rzecz kościoła katolickiego we Lwowie, skoro – jak sam oblicza – do połowy końca XVI w. zdarzyło się ich tylko 9 (!, s. 121); zupełnie nie wspomina też
o równoległych poczynaniach na tym polu Cerkwi prawosławnej. Drugi z ustępów
objaśnia strukturę etniczną i wyznaniową miasta, począwszy od królewskiego
przywileju z 1356 r. Autor przechodzi do porządku nad najważniejszym postanowieniem polskiego monarchy, który dał miejscowym Ormianom, Żydom, Rusinom
i innym nacjom prawo wyboru, polegające na możliwości przyłączenia się do gminy katolickiej, tworzącej nowe miasto, bądź pozostania przy swoich dawnych prawach. Niepotrzebnie jednak dziwi się (s. 123), skoro zna wybór dokonany przez
swoich przodków, że „polityczne i ekonomiczne przywileje miasta były niedostępne dla niekatolików”, co też do końca nie było prawdą. Słusznie natomiast podkreśla znacznie gromady niemieckiej w życiu społecznym średniowiecznego miasta,
ale już próba objaśnienia zaniku tej nacji w rezultacie podstępnych działań dominującej wówczas nacji polskiej jest ewidentnie stronnicza. Dalej eksponuje rolę
Rusinów w lokacyjnym mieście, wymieniając ich na pierwszym miejscu wśród 4
największych gromad lwowskich (s. 122), podczas gdy w rzeczywistości odgrywali
oni tam najmniejszą rolę. Określa ich status jako „obcych na swojej ziemi” (s. 124),
podkreśla rolę bractwa uspieńskiego w konsolidacji ruskiej gromady oraz jej walkę
z „katolicką większością polską”, co jest ewidentną przesadą, skoro dotyczyło kilku
mało znaczących przypadków, rozciągniętych w całym opisywanym okresie. Nie
6

Lwów traktowany jest tu wyłącznie jako „największe miasto Ukrainy XIV-XVIII w.”, co
zresztą jest przyjętym zabiegiem redakcyjnym, realizowanym przez redaktorów i niemal wszystkich
autorów syntezy, przez wszystkie epoki i okresy historyczne.
7
Pisze w niej słusznie, ze prawo magdeburskie odegrało ważną rolę w dziejach miasta, sprzyjało
utrwaleniu kultury prawnej oraz było jednym z czynników „integracji miasta z europejską cywilizacją” (s. 117).
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wyciąga wniosków z faktu zgodnego współdziałania różnych co do wyznania
gmin, katolickiej i ormiańskiej, cieszącej się autonomią i wysokim prestiżem społecznym, a już interpretacja okoliczności przyjęcia przez tę drugą unii, przeprowadzona w dawnym radzieckim stylu (s. 125-126) nie przynosi autorowi powodów do
chwały. Funkcjonowanie gromady żydowskiej w pejzażu lwowskim została określona przez ich odmienność kulturową i wysoką pozycję ekonomiczną, jednak nieporozumieniem jest traktowanie obecności Żydów przy królu i na dworach szlacheckich (jako bankierów, dostawców czy tłumaczy) jako formy asymilacji. W zdarzających się przypadkach konfliktów antyżydowskich autor wyeksponował
sprawczą rolę Kościoła katolickiego, zwłaszcza kolegium jezuickiego, natomiast
skrzętnie ukrył udział ludności ruskiej w pogromach izraelitów. Całość tej pracy
cechuje niepotrzebny i niezgodny z faktami styl historiograficznej konfrontacji,
którym – niczym niegdysiejszą „walką klas” autor objaśnia współżycie gromad
lwowskich (s. 128-129). Tymczasem już proste zestawienie podawanych faktów
każe z szacunkiem odnosić się do wrażliwości i woli współpracy dawnych gromad
lwowskich, które żyjąc tak blisko siebie potrafiły poprawnie układać sobie wzajemne stosunki.
Jeszcze większym nieporozumieniem jest kolejny, obszerny ustęp, tym razem
napisany przez A. Kizićkiego, a poświęcony wyłącznie konfliktom społecznym
i etniczno-wyznaniowym (s. 130-140). Autor zgromadził przykłady sporów toczonych między władzami Lwowa a korporacjami miejskimi, starostami i duchowieństwem, w tym prawosławnym. Większość z nich miała ekonomiczne podłoże,
część wynikała z różnic religijnych i łączyła się z funkcjonowaniem na tym samym
terytorium 4 odmiennych gmin etniczno-wyznaniowych, większość też była rozwiązywana na drodze sądowej lub w formie ugody zawieranej przed królem, skądinąd nierzadko biorącego stronę nacji ruskiej (jak w przywileju tolerancyjnym
z 1572 r.). Całość pracy sprawia wrażenie tendencyjnej w doborze i ocenie spraw
konfliktowych, wg autora w ogromnej przewadze rusko/ukraińsko-polskich, z których rzekomo miało się składać życie miasta do połowy XVII w. W rzeczywistości
konflikty stanowiły margines życia społecznego Lwowa, które – zważywszy okoliczności – wyglądało lepiej niż innych metropolii europejskich, odznaczających się
mieszanym składem etnicznym i wyznaniowym. Tego jednak w pierwszym tomie
pracy czytelnik nie znajdzie, do czego jeszcze powrócimy w tej ocenie.
Ustęp poświęcony bractwom cerkiewnym we Lwowie (s. 141-147), napisany
przez redaktora dzieła j. Isajewycza, nie budzi od strony merytorycznej uwag, jako
że jest pokłosiem wielu lat badań i licznych publikacji autora na ten temat. Natomiast kontekst tej pracy, w którym zabrakło choćby wzmianki na temat ruchu
brackiego innego niż prawosławny powoduje już głęboki niepokój, tym większy,
że jest ewidentnie świadomym wyborem celu i formy prezentacji zjawiska w społeczności miejskiej. Rola bractwa stauropigialnego została wyraźnie zawyżona.
Autor nawet nie wspomina, że w ówczesnym Lwowie zjawisko organizowania się
wspólnot religijnych w konfraternie brackie było zjawiskiem powszechnym, typowym dla całego Kościoła, a w mieście działało kilka silnych, a niebawem kilkana-
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ście innych, mniejszych stowarzyszeń religijnych, realizujących najróżnorodniejsze
cele i zadania. W przypadku stauropigii autor wyodrębnił i szeroko omówił działalność społeczno-polityczną, co też wcześniej podnosili inni autorzy, a niebawem
będą doń wracać kolejni. Skutek tej wybiórczej redakcji dzieła jest taki, że czytelnik zaczyna się zastanawiać, czy rzeczywiście ma jeszcze do czynienia z „Historią
Lwowa”, czy tylko „Historią ukraińskiego Lwowa”?
Trzy kolejne ustępy składające się na końcową część tego podrozdziału, nie budzą już takich wątpliwości, gdyż dotyczą stosunków gospodarczych (handel, rzemiosło i organizacje cechowe) oraz sanitarnych (medycyna i higiena) miasta przed
powstaniem B. Chmielnickiego. Na uznanie zasługuje tekst R. Szyjan, która organizację handlu lwowskiego opisuje tyleż szczegółowo, co bezstronnie, a jeszcze
ciekawie. Wskazuje, że w grupie średniowiecznych kupców przeważali Niemcy
i Ormianie, do których dołączyli później Włosi i Grecy, natomiast handlem regionalnym i lokalnym zajmowali się kramarze i przekupnie, wśród których dominowali Polacy, Rusini i Żydzi. Centralnym miejscem handlu lwowskiego był rynek
nowego miasta, gdzie zbiegały się międzynarodowe szlaki drogowe z całej Europy
i części Bliskiego Wschodu. Swoją drogą, asortyment i obfitość towarów oferowanych wówczas na lwowskim rynku jeszcze dziś może wzbudzać podziw dla kupieckiej obrotności lwowian i ich zagranicznych partnerów.
Organizację rzemiosła lwowskiego przedstawił M. Kapral (s. 157-164), pisząc
rzecz opartą na źródłach i przemyślaną w szczegółach. Nawet faworyzowanie, nielicznych skądinąd, cechów „ukraińskich” w tej części nie jest dokuczliwe, a jedynie
razi ewidentne przekroczenie ustalonej cezury (połowy XVII w.), i to o kilkadziesiąt lat.
Pewnym novum w stosunku do dotychczasowych monografii Lwowa jest ujęcie
przez S. Terśkija w jednej części spraw medycznych i sanitarnych (s. 165-170).
Autor zauważa znaczenie ówczesnych klasztorów w rozwoju sztuki medycznej,
ocenia cały system ochrony zdrowia, ale znacznie więcej uwagi poświęca wodociągom, traktując je jako podstawowy element ochrony sanitarnej miasta. W przeciwieństwie do poprzedników, w tym Ł. Charewiczowej, uznaje, że pierwszy wodociąg lwowski został poprowadzony nie do rynku, lecz na stary, ruski majdan
w rejonie Podzamcza, czego dowodem miało być odkrycie ceramicznych rur
w 1997 r., datowanych jednak nieprecyzyjnie na „XIV stulecie”. Z czasem ten system zasilania miasta w wodę, powiązany z licznymi łaźniami i systemem kanałów
odprowadzających nieczystości, znacznie się rozwinął. I tym razem autor nie
przejmował się chronologią, kontynuując swoje rozważania aż do I rozbioru Polski.
Drugą część rozdziału poświęcono w całości na przedstawienie spraw szeroko
rozumianej kultury. Otwiera ją obszerny ustęp poświęcony sprawom oświaty
lwowskiej (s. 171-180), napisany przez J. Isajewycza. Autor scharakteryzował
w nim dorobek szkolnictwa lwowskiego w okresie średniowiecza, skupiając swoją
uwagę na aktywności łacińskiej szkoły katedralnej. Ten pierwszy, liczący się ośrodek edukacyjny w mieście, miały jednak poprzedzać o wiele starsze tradycje szkolnictwa ruskiego, na co wprost autor nie znalazł jednak dowodów źródłowych. Na
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losy szkoły katedralnej miały się składać konflikty między Niemcami i Polakami,
mieszczanami i duchowieństwem, toczone o zarząd nad tą i zlokalizowaną po sąsiedzku placówką przy kościele św. Ducha. Podkreśla jednak jej wysoki poziom
nauczania i rozkwit w drugiej połowie XVI w. Za najważniejsze wydarzenie edukacyjne epoki nowożytnej uznał działalność szkoły bractwa staruropigialnego, założonej na ul. Ruskiej w połowie lat 80. XVI w., prowadzącej nauczanie w języku
greckim i starosłowiańskim, a od początku następnego stulecia również po łacinie,
która z czasem stała się głównym językiem edukacji. Po okresie rozkwitu szkoła
bracka, podobnie jak katedralna, musiała ustąpić pola bez porównania lepiej zorganizowanemu kolegium jezuickiemu, założonemu w 1608 r. Autor w ocenie jej
działalności po części odchodzi od stanowiska historyków ukraińskich, jakoby kolegium stanowiło ośrodek akulturacji prawosławnych Rusinów, podtrzymuje jednak pogląd, że jego studenci przodowali w antysemickich pogromach i atakach ma
młodzież prawosławną i unicką (s. 179). W rzeczywistości bójki studenckie zdarzały się nie częściej niż w innych ośrodkach akademickich, a w pogromach antyżydowskich wspólnie ze studentami brała udział młodzież ruska.
Dzieje drukarstwa lwowskiego ten sam autor przedstawił w podobny sposób,
już w tytule podkreślając, że miasto było „kolebką drukarstwa na ukraińskich ziemiach” (s. 180). Lwią część ustępu zajmują losy drukarni Iwana Fiedorowa (1573)
i wydań kontynuowanych przez bractwo uspieńskie; pozostałym J. Isajewycz poświęcił 2 małe akapity, po jednym łacińskiej i ormiańskiej (s. 185). W innych już
proporcjach ocenił ten sam autor dzieje księgarstwa lwowskiego, idąc tu tropami
polskich historyków M. Gembarowicza, a zwłaszcza E. Różyckiego (s. 186-190).
Wynika z nich, że ogromna większość druków znanych na lwowskim rynku księgarskim reprezentowała język i kulturę łacińską. Na nasuwające się w tej sytuacji
pytanie, czy łacińska i polska książka na rynku lwowskim była importem, skoro
wymienia jedynie nieliczne drukarnie zachodnie, autor nie udzielił odpowiedział.
Ustęp B. Krusy poświęcony piśmiennictwu lwowskiemu nie budzi wątpliwości.
Po rozważaniach wstępnych, dopuszczających istnienie prac literackich już w dobie staroruskiej, autor koncentruje swoją uwagę na twórczości łacińskojęzycznych
poetów i pisarzy doby renesansu. Podkreśla rolę Grzegorza z Sanoka, Szymona
Szymonowica oraz Sebastiana Klonowicza i Stanisława Orzechowskiego, tych
ostatnich wprawdzie bez związku ze Lwowem, ale po to zapewne, aby zauważyć
ich „ukraińskie” pochodzenie, rzekomo zaznaczone w odmiejscowym określeniu
„Roxolanus” (Ruthenus), a przede wszystkim w „ukraińskiej” tematyce ich utworów. Jest w tym nadużycie, bo o ile można zrozumieć ukraińskich historyków,
identyfikujących etnicznych Rusinów, zamieszkującą niegdyś terytorium dawnej
Rusi Halickiej i Czerwonej jako protoplastów dzisiejszych Ukraińców, o tyle nie
sposób zgodzić się na zawłaszczanie dorobku przedstawicieli innych nacji, jeśli
tylko utożsamiali się ze swoją prowincją i nazywali ją ówczesnym, historycznie
poprawnym określeniem, Ruś. Widać to w ocenie twórczości Klonowicza i braci
Zimorowiczów, zwłaszcza Bartłomieja, którego „Roksolanki” miały powstać po
wrażeniem ukraińskiego folkloru (s. 193). Drugą część szkicu autor poświęca lite-
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raturze powstałej w kręgu bractwa uspieńskiego i środowiska ruskiego/ukraińskiego, po części także tworzonej przez cudzoziemców, którzy krócej lub na stałe byli
związani z miastem (M. Gruneweg, J. Alembek, J. Braun i in.).
Ostatnie ustępy tegoż podrozdziału nie budzą zastrzeżeń. Sprawdzony już
wcześniej W. Aleksandrowycz pisze o architekturze i lwowskiej sztuce plastycznej
(s. 198-208) językiem faktów, sprawiedliwie obdzielając zasługami zarówno lokalnych inwestorów i fundatorów wszystkich nacji, jak i cudzoziemskich, głównie
włoskich, mistrzów sztuki budowania i ozdabiania. Ten tzw. lwowski renesans został w pracy wyraziście i przekonywująco przedstawiony. To samo przychodzi
stwierdzić w odniesieniu do szkicu J. Jasinowśkiego, poświęconemu muzyce
Lwowa późnośredniowiecznego i wczesnonowożytnego (s. 209-212), a krytyczna
uwaga jaka przychodzi do głowy po lekturze jego pracy, skądinąd obciążająca redaktorów dzieła, to powtórzenia fragmentów biografii osób już raz przedstawionych na kartach książki (zwłaszcza Grzegorza z Sanoka).
Druga część tego rozdziału dzieli się, podobnie jak poprzednia, na dwie części,
obejmujące łącznie okres 1648-1772. Otwiera je obszerna charakterystyka powstania B. Chmielnickiego, oparta na dawnej literaturze przedmiotu, która niczym nie
różni się od opisów „wyzwoleńczej wojny ukraińskiego narodu” (i tak też jest nazywana), zamieszczanych we wszystkich podręcznikach historii przed 1990 r. Jest
tu więc po jednej stronie cały naród ukraiński, wraz z Kozakami i szlachtą ruską,
a po drugiej tylko polscy magnaci i polsko-szlacheckie wojsko. I trudno się w tej
sytuacji dziwić, że ci drudzy sromotnie przegrywają, pod Żółtymi Wodami, Korsuniem i Piławcami, a jedyna „zaleta” jaką temu wojsku przypisują autorzy (J. Isajewycz i L. Wojtowycz), to rekordowa szybkość, z jaką niedobitki spod Piławiec
uciekały do Lwowa (s. 214). Donoszą też autorzy, że większość lwowskich Rusinów sprzyjała Chmielnickiemu i wskazywała domy mieszczan prawosławnych,
dzięki którym Kozacy mogli niepostrzeżenie podejść pod umocnione kościoły
i klasztory. Trudno w tej sytuacji dziwić się, że postawionym w beznadziejnej sytuacji władzom miasta zostało tylko dogadać się z hetmanem, który za „symboliczną” sumę pół miliona złotych kontrybucji zgodził się odstąpić od oblężenia stolicy „zachodniej Ukrainy”. Widać autorzy zdawali sobie sprawę, że nie wystawia to
wyzwolicielowi ziem ukraińskich dobrej oceny, więc zaraz pośpieszyli dodać, że
okup poszedł na spłatę wojska tatarskiego, a poza tym został zebrany tylko od zamożnych mieszczan lwowskich (s. 214). Gładko też przeszli nad okolicznościami
zawiązania przez hetmana sojuszu z rosyjskim carem i zawarcia ugody perejasławskiej, a następnie wspólnej z wojskiem rosyjskim, ponownej inwazji na to terytorium, połączonej z powtórną okupacją Lwowa i rujnowaniem miast położonych na
zachód od miasta. Każą czytelnikowi wierzyć, że hetman z litości oszczędził tego
samego losu lwowskiej stolicy i odstąpił od jej oblężenia, zadowalając się jedynie
okupem w wysokości 50 tys. złp. Zapominają, że w rezultacie wojen ucierpiał nie
tylko „polski patrycjat” zamieszkały w Śródmieściu, ale przede wszystkim ruska
ludność przedmieść lwowskich, które zostały w czasie kozackiego oblężenia splądrowane i spalone. Późniejsze klęski kozackiego wojska są relacjonowane półgęb-
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kiem; autorzy jednak dodają, że brało ono udział w kolejnym oblężeniu Lwowa
w 1672 r., tym razem po stronie Turków. Dalsza część tego ustępu relacjonuje ważniejsze epizody wojenne Lwowa oraz większe klęski elementarne, dotykające miasto w ostatniej ćwierci XVII i w XVIII w. Trudno to nazwać nawet systematycznym opisem, a raczej wybiórczym zestawieniem zdarzeń, opartym na kronikach
i starej literaturze przedmiotu, nawet nie połączonych autorskim komentarzem.
Szkic demograficzny M. Kaprala przybliża katastrofalną sytuację miasta od
połowy XVII w., spowodowaną ustawicznymi wojnami i przemarszami wojsk.
Autor w swoim stylu zastrzega, że ogromne straty ludnościowe, powodowane głodem i chorobami, nie były spowodowane powstaniem B. Chmielnickiego, gdyż
miały one miejsce wtedy, „gdy kozackie i tatarskie wojska już odeszły spod Lwowa” (s. 224). Dalej odtwarza stan zaludnienia miasta według rejestru pogłównego
z 1662 r., obliczając ludność Lwowa na 6664 osoby, z tego 3343 w Śródmieściu,
co stanowiło ok. połowę rzeczywistego stanu, szacowanego przezeń na 12-13 tys.
mieszkańców. Stan ten utrzymał się do połowy następnego stulecia, dopiero w kolejnym ćwierćwieczu liczba ludności zaczęła wzrastać, do ok. 22 tys. w 1774 roku,
co trzeba uznać za wielkości prawidłowe. Drugą część szkicu M. Kapral poświęcił
na analizę „procesów asymilacyjnych” (s. 227-230), widząc w nich główne niebezpieczeństwo dla wspólnoty ruskiej/ukraińskiej, rzekomo zagrożonej aktywnością
kleru łacińskiego, w tym szczególnie zakonnego. Próba interpretacji zjawiska ślubów mieszanych jako głównego pola asymilacji Rusinów, podobnie zresztą jak
Ormian, jest jednak błędna, a z przedstawionych wyliczeń wcale nie wynika, aby to
zjawisko we Lwowie przybrało większe rozmiary niż w jakimkolwiek innym wielokulturowym mieście środkowoeuropejskim8. Jeszcze mniejsze znaczenie miała
skala konwersji żydowskich, które autor niesłusznie wyolbrzymia jako główną
przyczynę asymilacji i akulturacji wspólnoty żydowskiej; jako taka przed I rozbiorem nie miała ona miejsca nie tylko we Lwowie, ale też gdziekolwiek indziej na
obszarze I Rzeczypospolitej. Zjawisko konwersji przybrało większe rozmiary za
czasów działalności Jakuba Franka, ale też nie spowodowało strat, o jakich autor
pisze w swojej pracy, ukrywając przy okazji fakt, że o „dusze” nawróconych Żydów równie ostro jak łacinnicy zabiegała Cerkiew unicka.
Jaskrawo stronnicza z założenia i w doborze faktów okazała się kolejna z zamieszczonych w monografii prac, ujęta w ustęp pt. Walka pospólstwa z nadużyciami żołnierzy i szlachty (s. 231-234). Podpisany pod nią A. Kozyćkyj ujawnia
popisy swawolnych oddziałów koronnych i tatarskich czambułów, będących na
służbie Rzeczypospolitej, pomija natomiast postępki Ordyńców, wspierających
B. Chmielnickiego i kozackie wybryki jego współplemieńców. Eksponuje odosobnione przypadki grabieży dokonywanych na obrzeżach miasta przez nieliczne oddziały szlacheckie, ostro zresztą i surowo zwalczane przez władze miejskie, nie
wiadomo też w jakim celu szeroko i krytycznie omawia sprawę królewskiej nobi8

Bliżej na ten temat polemizuję z M. Kapralem w rozprawie Kresy południowo-wschodnie
w drugiej połowie XVIII w., t. 3, Studia z dziejów społecznych, Przemyśl-Rzeszów 2008, s. 105 i n.
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litacji miasta, nieprzychylnie odebranej w środowisku szlacheckim. Z treści całej
pracy wcale zresztą nie wynika, aby pospólstwo miało walczyć z nadużyciami, bo
niby w jaki sposób. Ciężar obrony miasta przed zagrażającymi mu swawolnymi
żołnierzami, ukraińskimi, tatarskimi i koronnymi, spoczywał na władzach miejskich, z czego się zresztą w ówczesnych, nadzwyczaj trudnych warunkach dobrze
się one wywiązywały.
Ostrożnie i rozważnie omawiane są natomiast przyczyny gwałtowanego upadku
gospodarczego miasta, zauważalnego od połowy XVII w. Redakcja monografii
słusznie przyznaje tym razem, że w przypadku Lwowa nie tyle system folwarcznopańszczyźniany, co wojny dekady 1648-1657, potem oblężenie w 1672 i zdobycie
przez Szwedów w 1704 r. były bezpośrednią przyczyną, która doprowadziła do
ruiny jego ekonomikę. Dalej drukuje fragmenty prac nieżyjących już historyków
ukraińskich, J. Kisia i W. Inkina, którzy w swoim czasie opisali stan lokalnego
rzemiosła i handlu w najtrudniejszym okresie jego dziejów (s. 235-245). Co interesujące, przedrukowane fragmenty prac, napisanych przecież w latach 50. i na początku 60., pokazują dobry warsztat naukowy obu lwowskich uczonych.
Pewną nowością w ukraińskiej monografii Lwowa jest ustęp poświęcony Kościołom i religii, a więc instytucjom dotąd nieobecnym lub jak najgorzej traktowanym w oficjalnej historiografii. Jego autor W. Kmiet` był więc w trudniejszej sytuacji niż pozostali historycy, bowiem poruszał się po gruncie słabo rozpoznanym.
Generalnie, tę pierwszą próbę, wprawdzie niewolną od uproszczeń i zwykłych błędów9, trzeba przyjąć przychylnie.
Ostatni w pracy podrozdział, tradycyjnie poświęcony stosunkom kulturalnym,
ma podobny jak poprzednie układ. Otwiera go szkic J. Isajewycza, który pisze
o lwowskich zakładach edukacyjnych tej doby. Próbuje wskrzesić projekt prawosławnej akademii, która według umowy hadziackiej (1658) miała powstać w Rzeczypospolitej, jak się wydaje tylko po to, by przedstawić okoliczności powstania
jezuickiej akademii we Lwowie (1661); według niego stanowiła ona próbę utrącenia lokalizacji ruskiej akademii w tym mieście. Tu jednak okazał się słabo zorientowany w temacie, skoro w tym samym akapicie (s. 251) popełnia szereg błędów,
opisując moment powtórnego założenia lwowskiej akademii przez króla Augusta
III w l. 1758-175910. Mimo słów krytyki po adresem szkolnictwa jezuickiego przy9
Prawem autora jest eksponowanie wyznania prawosławnego, ale też czyni to z wyraźną przesadą, kosztem pozostałych lwowskich kościołów, pozostaje niezdecydowany w ocenie unii kościelnych, ormiańskiej i ruskiej, ale raczej skłania się do poglądu o akcie wymuszonym na gminach wyznaniowych sytuacją zewnętrzną i działalnością hierarchii i swoich elit, zachęcanych do tego aktywnością lwowskich zakonów i duchowieństwa świeckiego. Zupełnie nie dostrzega proruskich i prounijnych stron w działalności abpa Jana Skarbka, ani też zasadniczych motywów akcesji unijnej,
związanych z reformą archaicznych struktur i form liturgicznych cerkwi. Za ukłon w stronę złotej
legendy B. Chmielnickiego trzeba odebrać długi passus o dobroczynnym wpływie kontaktów prawosławnych księży przebywających w otoczeniu hetmana na duchowieństwo i wiernych ruskich w zdobywanej przez Kozaków Rusi Czerwonej, czemu autor poświęca dużo uwagi.
10
Pomyłki powstały zapewne stąd, że J. Isajewycz czerpał informacje z drugiej ręki. Swoje uwagi
oparł na opracowaniu Franciszka Jaworskiego, Uniwersytet Lwowski. Wspomnienie jubileuszowe,
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pomina, że do akademii lwowskiej przyjmowano Rusinów/Ukraińców, w tym nawet prawosławnych, z których rekrutowała się później ruska elita umysłowa. Rusini mieli też dostęp do lwowskiego kolegium teatyńskiego, co było o tyle konieczne,
że w międzyczasie znacznie obniżył się poziom szkoły stauropigialnej.
Dziełem tego samego autora jest kolejny ustęp, tym razem poświęcony drukarstwu i piśmiennictwu lwowskiemu (s. 256-261). Większą jego część zajmuje produkcja ruskich drukarń, w tym stauropigialnej, nieco uwagi J. Isajewycz poświęcił
też drukarniom polsko-łacińskim, w tym największej z nich, prowadzonej przez
kolegium jezuickie, a wydane w niej dzieło ks. Benedykta Chmielowskiego, „Nowe Ateny” dostąpiło nawet zaszczytu bycia „pierwszą na ukraińskich ziemiach encyklopedią nauk przyrodniczych i społecznych” (s. 260). Na zapowiedziane w tytule ustępu „życie literackie” już nie starczyło miejsca.
W tej części znalazło się też zamknięcie tryptyku W. Aleksandrowycza, który
w ten sposób dokończył, równie udanie jak poprzednio, swoją syntezę lwowskiej
architektury i sztuk plastycznych przed 1772 r. (s. 262-269). Tuż za nim J. Jasinowśkyj dodał też ostatnie strony w swoich dziejach muzyki lwowskiej (s. 270-272).
Część główną dzieła zamyka szkic pióra R. Hołyka, zatytułowany zagadkowo
jako Leopolis multiplex, czyli „obraz Lwowa i stereotypy w miejskiej kulturze XVXVIII w.” (s. 273-280). Autor w swojej pracy analizuje, jaki wpływ na mentalność
lwowian miało charakterystyczne ukształtowanie lokalnej przestrzeni miejskiej,
otoczonej murami, wypełnionej okazałymi budowlami obronnymi i sakralnymi,
podzielonej na etniczne dzielnice i ulice, oznaczone właściwymi dla nich nazwami
kulturowymi. Zauważa, że kształtowały ją podania i równie baśniowe opowieści
kronikarskie, koloryzujące dawne czasy, założyciela i czytelny znak odległych
epok, nazwę i herb z wyobrażeniem lwa. Dostrzega, że status mieszkańca Lwowa
określały nie tylko ostro zarysowane granice dzielnic, ale też niewidoczne bariery,
ustalające pozycję społeczną każdego lwowianina wobec ziomków i współmieszkańców. Wśród tutejszych stereotypów najsilniejsze łączy z wyznawaną religią
i przynależnością do gminy wyznaniowej i dodaje, że wspólnota zachodnia w Śródmieściu zdołała narzucić swój rytm dnia wszystkim pozostałym, którzy poza domem i swoim kościołem, posługiwali się lub respektowali łaciński kalendarz i katolicki porządek nabożeństw. Autor charakteryzując nację ruską obiektywnie i otwarcie przyznaje, że skargowy ton protestacji składanych przez prawosławnych i unickich mieszkańców miasta, w których Rusini znajdujących się we Lwowie przedstawiani są „niczym Żydzi w egipskiej niewoli” (s. 276), ma niewiele wspólnego
z rzeczywistością. Podkreśla dalej, że zwyczajem tamtej epoki każdy mieszkaniec
Lwów 1912, zamiast sięgnąć wprost do pamiętników cytowanego przezeń polskiego poety Franciszka
Karpińskiego, studenta kolegium i absolwenta akademii ze stopniem doktorskim. Wiadomo stąd, że
podczas uroczystej inauguracji akademii lwowskiej protest złożył rektor Akademii Zamoyskiej,
a sam Franciszek Karpiński (1741-1825), już choćby ze względu na młody wiek, nie mógł być w gronie jej pierwszych doktorów, zob. F. Karpiński, Historia mego wieku i ludzi z którymi żyłem, oprac.
R. Sobol, Warszawa 1987. Drogę życiową F. Karpińskiego przedstawił ostatnio niżej podpisany, Kresy południowo-wschodnie w drugiej połowie XVIII w., t. 3, pr. cyt., s. 268-280.
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Lwowa był członkiem jakieś wspólnoty, często więcej niż jednej, która stwarzała
odpowiednie warunki jego rozwoju i dawała większe szanse na przeżycie w niespokojnych czasach.
Końcowa ocena pierwszego tomu syntezy lwowskiej nie przedstawia się jednoznacznie. Najnowsza praca poświęcona jego dziejom niewątpliwie znaczy wyraźny
postęp w historiografii ukraińskiej, która w minionym okresie często traktowała losy Lwowa instrumentalnie, zwykle wybiórczo, a często i fałszywie. Na uwagę zasługuje w niej uwzględnianie dorobku innych niż własna historiografii, znaczne poszerzenie kwestionariusza spraw i zagadnień podejmowanych w dziele, w tym
zwłaszcza o zagadnienia etniczne i kulturalne oraz sięgające głębiej w przeszłość,
a co najważniejsze, traktowanie – przynajmniej w założeniach i niektórych częściach syntezy – losów miasta i jego mieszkańców jako pewnej całości, bez czego
trudno byłoby objaśnić powstanie i funkcjonowanie owego społecznego fenomenu
lwowskiego.
Lista mankamentów dostrzeżonych w pierwszym tomie jest jednak długa.
W sprawach szczegółowych starałem się dyskutować z autorami ukraińskiego ujęcia w powyższym tekście, teraz pora na oceny bardziej uogólniające, wykraczające
poza ramy autorskich części składających się na syntezę. Podniosę tu dwie kwestie,
w moim rozumieniu kluczowe dla oceny ukraińskiego dzieła, jego obiektywizmu
i wiarygodności poznawczej.
Pierwsza uwaga łączy się ze sprawami fundamentalnymi, dotyczącymi założeń
pracy i jej przeznaczenia, doboru zespołu autorskiego i pracy redakcji naukowej.
Otóż konstrukcja pracy w sensie formalnym jest poprawna, co już zauważyłem we
wstępie, uwzględnia bowiem klasyczne metody podziału badanego okresu na części, a w przyjętym kwestionariuszu badawczym uwzględnia wszystkie ważniejsze
dziedziny, zagadnienia i problemy składające się na dzieje lwowskiej metropolii
w okresie przed 1772 r. W wymiarze merytorycznym synteza zawiera jednak
przede wszystkim te kwestie, które podnoszą rangę i historyczną rolę społeczności
ukraińskiej w jego dziejach, co jeszcze nie byłoby wielkim grzechem, gdyby nie
skłonność redakcji i sporej części zespołu autorskiego do pomniejszania udziału
innych nacji lwowskich, w tym wyraźnie polskiej. Lektura pracy sprawia wrażenie,
jakby historycy ukraińscy mieli poczucie niższości wobec dawnych dokonań Rusinów lwowskich i starali się je rekompensować, czy to przydając im zasług nie należnych, czy też odbierając innym społecznościom wymiar i wyjątkową wagę dokonań, zachodzących na obszarze lokacyjnego Lwowa po 1349 r. Służy temu np.
eksponowanie roli obu Rurykowiczów w stworzeniu silnego i sprawnego lwowskiego organizmu miejskiego, gdy wiadomo, że ta staroruska inwestycja komunalna, nawet gdy udana lokacja miała miejsce w XIII w. (a dowody są tu pośrednie
i wysoce problematyczne), nie mogła się powieść w warunkach dzielnicowego
księstwa ruskiego, zagrożonego ciągłymi najazdami Ordyńców i wewnętrznymi
sporami, nie będącego w stanie zapewnić możliwości do rozwijania przedsiębiorczości i stabilności obrotu majątkowego jego mieszkańców. Takie warunki zyskało
miasto, działające od połowy XIV w. w ramach dużego i silnego państwa, zarzą-
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dzanego przez elity rozumiejące korzyści płynące nie tyle z politycznego zbliżenia
z krajami Europy zachodniej, ile potrzebę i doniosłość recepcji modelu miejskiego,
jaki zrodził się w Magdeburgu i niebawem rozpoczął triumfalny pochód przez Europę, w tym środkową i wschodnią. W tym kontekście ocena roli króla Kazimierza
Wielkiego (czy III, jak chcą autorzy) nie może się sprowadzać do ustawicznego
podkreślania ukraińskiego historycznego paradygmatu: „polski monarcha był
zaborcą ziem ruskich”, bo w ówczesnych realiach politycznych i formalnoprawnych jest on z gruntu fałszywy, ale winna polegać na rzetelnej analizie jego
dokonań na obszarze przejętej po Jerzym Trojdenowiczu Rusi Halickiej, niezadługo Czerwonej. A zakres i rozmach jego przedsięwzięć, kontynuowanych z wielkim
sukcesami przez dziedziców i następców króla był ogromny, dał też podwaliny pod
spektakularny rozwój Lwowa aż do początku XVII w. Ta czarna legenda polskiego
króla w sposób paradoksalny zestawiana jest z innymi polskimi władcami, a nawet
zarządcami ziem ruskich. I tak hołubiony przez mediewistów ukraińskich Władysław Opolczyk, będący przecież jedynie namiestnikiem Ludwika Węgierskiego,
dziedzica ostatniego Piasta, jest oceniany pozytywnie, a czasem traktowany niemalże jako ostatni kniaź ruski. Kolejni władcy są oceniani pozytywnie o ile zrobili
coś dla gromady ukraińskiej, np. poparli nację ruską w sporze z władzami miejskimi, a źle, jeśli rozstrzygnęli spór z korzyścią dla Lwowa jako gminy miejskiej.
Ocena polskiej obecności we Lwowie nie kończy się zresztą na czasach Piastów
i Jagiellonów. Recenzowana książka daje dowody, że historyk ukraiński gotów jest
się pogodzić z udziałem Niemców w wykreowaniu Lwowa na duży i bogaty ośrodek miejski, ze sprawnym samorządem i oryginalną kulturą, ale bronił się będzie
przed obiektywną oceną polskiego wkładu w cywilizacyjny i kulturalny rozwój
miasta, który minimalizuje lub przemilcza. Pewnie nie ma w tym złej woli, raczej
obawa, że z tego może wyniknąć coś historycznie niekorzystnego dla Ukraińców.
Konkluzja tej części jest taka, że rzeczona praca nie jest obiektywną monografią
miasta nad Pełtwią, a ze względu na dobór faktów i prymat jednej nacji winna nosić tytuł „Historia ukraińskiego Lwowa”11.
Drugi poważny zarzut łączy się z niewłaściwą oceną w dziejach miasta roli religii i Kościoła jako takiego, a katolickiego w szczególności. Oczywiście, przykładając do pracy nie tak odległe wzory realizacji historycznych, utrzymanych w duchu marksistowskich, łatwo dostrzec ogromną różnicę, ale czy duch tamtej epoki
(materialistyczny oczywiście!) nie błąka się jeszcze na kartach lwowskiej syntezy
dziejów lokalnych? Trzeba bezstronnie przyznać, że w pracy nie pisze się o Kościele, a tym bardziej religii źle, nie dobiera tendencyjnych cytatów i nie fabrykuje
źródeł, aby udowadniać z góry założoną tezę. Ale też niemal zupełnie nie analizuje
się istoty i roli religii oraz instytucji kościelnych w rozwoju społeczności miejskiej
11

Już na marginesie warto zauważyć, że ustawicznie podkreślany przez stronę ukraińską argument o „odwiecznym prawie do ruskiego Lwowa”, wywodzonym z racji jego założenia (nie ważne
tu, rzekomego czy historycznego) przez ks. Lwa, ma co najwyżej symboliczne lub propagandowe
znaczenie, takie same skądinąd, jak żywione w środowisku polskich Kresowiaków przekonanie, że
miasto należy się Polsce, bo Polacy mieli w nim statystyczną przewagę w okresie międzywojennym.
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tamtych epok, w których sprawy wiary w decydujący sposób określały życie i mentalność człowieka, także cele i formy organizacji życia prywatnego, społecznego
i publicznego. U wielu autorów Kościół występuje najczęściej w roli aktywnego
podmiotu politycznego, w istocie tworzy, reprezentuje i kieruje jakąś nacją, zabiega
o jej (i własne) interesy, przeciwdziała zagrożeniom zewnętrznym i wewnętrznym,
organizuje akcje zaczepne i obronne, triumfuje i ponosi klęski. Takie podejście,
połączone z uprzednio krytykowanym narodowym traktowaniem historii miasta,
doprowadziło do tego, że lokalnie działające Kościoły są oceniane nie ze względu
na realizacje swoich powinności religijnych i działalności na rzecz dobra wspólnego, lecz ze względu na swoją aktywność polityczną. Trudno już w tej sytuacji się
dziwić, że chwalona jest (bardzo) miejscowa cerkiew prawosławna, już trochę
mniej unicka, zauważany jest monofizycki Kościół ormiański, ale tylko do momentu przyjęcia unii, po czym krytykowany, ale w ujemnej ocenie i tak nie dorównuje Kościołowi zachodniemu. Tu większość autorów jest konsekwentna, a ich
oceny kleru, świeckiego, a już szczególnie zakonnego, najrozmaitszych kościelnych instytucji łacińskich nie zmieniły się od dziesięcioleci. Zresztą to wolne prawo wolnego historyka, niech pisze o kościele jako instytucji publicznej, ale że żaden nie napomknął, że był on wówczas głównym spoiwem życia społecznego,
twórcą jego fundamentów moralnych, organizującym współżycie na zasadach
przyjętych w dekalogu? Czy działalność Kościoła we Lwowie, we wszystkich jego
rytach i obrządkach, przynosiła jakieś owoce? Z przeczytanej pracy czytelnik nic
na ten temat się nie dowie. Kilku autorów z uporem godnym lepszej sprawy dowodzi w niej, że historia miasta to pasmo konfliktów, pogromów i napadów, rzekomo
organizowanych przez agendy kościelne, a niemal zawsze wynikających z podziałów religijnych. I trzeba im powiedzieć, że są w tym głęboko tendencyjni i po ludzku niesprawiedliwi, jak choćby wtedy, gdy z 3 (słownie: trzech) spraw sądowych,
które zdarzyły się w okresie 150 lat (!) kreują wielki konflikt ukraińsko-polski, już
w średniowieczu! Zabrakło rozsądku do tego, aby spojrzeć na miasto nie tylko
z perspektywy ruskiego przedmieścia Krakowskiego, ale z lotu ptaka i zastanowić
się jak to się stało, że w obrębie murów miejskich, w warunkach ciasnej zabudowy
i gęstego zaludnienia, Śródmieścia zamieszkałego przez 4 główne nacje i wiele innych grup etnicznych, nie licząc przyjezdnych, jak w tym kotle udawało się przez
5 stuleci utrzymywać pokój społeczny? I jaka w tym zasługa nauk płynących z łacińskich, greckich i ormiańskich świątyń, z 2 żydowskich synagog i szkół, z zasad
dekalogu wpajanego z ambon i konfesjonałów, w trakcie nabożeństw, procesji
i pielgrzymek? Z pewna dozą złośliwości można do tytuł pracy rozszerzyć i nazwać: „Historia ukraińskiego Lwowa sposobem konfrontacyjnym opowiedziana ”.
Propozycja: niech przyszłą monografię Lwowa napisze międzynarodowy zespół
a sfinansuje UE, jako przykład udanej współpracy cywilizacji zachodnio- i
wschodnioeuropejskiej.
Zdzisław Budzyński (Przemyśl-Rzeszów)

JAN KRAWIEC, ZARYS HISTORII PARAFII GŁOGÓW,
GŁOGÓW MAŁOPOLSKI 2007, ss. 200
W roku 2007 ukazała się kolejna pozycja książkowa poświęcona wycinkowi
dziejów Głogowa Małopolskiego autorstwa Jana Krawca, pt. Zarys dziejów parafii
Głogów. W 2005 roku opublikował on już pracę tematycznie związaną ze wspomnianą miejscowością, pt. Głogowskie życiorysy, zawierającą krótkie biografie ludzi zasłużonych dla Głogowa. Tym razem autor postanowił zająć się kwestiami historyczno-religijnymi miasteczka. Jak sam napisał we wstępie: Podjąłem się tej problematyki dlatego, że do tej pory nikt nie opisał kompleksowo historii parafii głogowskiej. Ostatnio na rynku wydawniczym pojawia się wiele prac dotyczących historii małych miast i parafii1 m.in. takich jak Dzieje parafii Górno 1599-1999,
Krzysztofa Ożoga, czy też Dzieje parafii Tyczyn, ks. Franciszka Malaka. Praca Jana
Krawca wpisuje się w ten popularny obecnie trend.
Zarys historii parafii Głogów składa się z kilkunastu krótkich rozdziałów(bez
paginacji) liczących od 2 do 10 stron. Treść uzupełnia wykaz księży wikariuszy (od
początku XX w.) i dziekanów głogowskich, kalendarium, kilka pieśni i wierszy
o Matce Bożej Głogowskiej, krótkie biografie proboszczów głogowskich, wiele
fotografii i aneks. Część rozdziałów (Wizyta kanoniczna dekanatu głogowskiego
dokonana przez X. Biskupa Sufragana Karola Fischera w r. 1905, Propozycja
Dziekana głogowskiego, Dyspenza od postu na rok 1908, Sprawozdanie z założenia
Związku katolicko-społecznego w parafiach za rok 1906, Sprawozdanie z działalności Związku Katolicko-Społecznego i połączonego z nim Bractwa NMP za rok
1911) to dosłowny przedruk treści z Kroniki diecezji przemyskiej, które można potraktować jako teksty źródłowe do dalszej analizy, tym bardziej, że zwierają opisy
miejscowości niekiedy od Głogowa bardzo oddalonych, takich jak: Sędziszów
Małopolski, Majdan Królewski, Świlcza, Trzciana, Dzikowiec. Autor dopiero na
końcu każdego takiego tekstu umieszcza informację, z jakiego źródła jest to tekst
zaczerpnięty, co nie zostało odnotowane w żaden sposób w ich treści.
Treść książki nie jest ułożona w sposób chronologiczny ani logiczny, autor jedynie na początku stara się przedstawić dzieje parafii i dekanatu, potem następuje
opis klasztoru i szpitala, następnie kilkanaście stron to tekst zaczerpnięty ze wspomnianej Kroniki diecezji przemyskiej, dalej zawarta jest krótka charakterystyka
udziału cechów w życiu religijnym, później autor opisuje szczegółowo pomniki
i kaplice głogowskie, aby od razu przejść do pielgrzymowania, kolędy, cmentarzy.
Bezpośrednio po omówieniu kwestii grzebalnych umieszczony został rozdział poświęcony powołaniom kapłańskim w parafii, a tuż za nim epitafiom i wyposażeniu
kościoła. Na końcu znajdują się rozdziały dotyczące duszpasterstwa parafialnego,
i nie wiadomo dlaczego rozdział poświęcony Katyniowi, a po nim zbiór pieśni
1

Wiąże się to z aktualną „modą” na poznawanie przeszłości swojej rodziny, parafii, wsi, miasta, regionu.

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE
268
__________________________________________________________________________________________

i wierszy maryjnych, peregrynacja obrazów i życiorysy proboszczów. Całość zamyka skromne kalendarium i bibliografia. Do książki dołączono aneks zawierający
kserokopie dokumentów seminarium lwowskiego, kroniki parafialnej i mapy z planami miasteczka.
Bibliografia przedstawia się nader skromnie. Autor korzystał głównie z opracowań ogólnych i artykułów z czasopism, źródeł archiwalnych właściwie nie ma.
Autor jest emerytowanym pułkownikiem WP, historykiem-amatorem co przejawia się brakiem warsztatu naukowego. Książka jest dziełem dość amatorskim,
brak w nim właściwej redakcji treści. Autor nie zadbał o styl i pisownię. Niemniej
jednak należy podkreślić, że zebrał w swej publikacji pewien zasób źródeł, które
mogą przydać się do dalszych prac badawczych.
Autor nie ustrzegł się błędów faktograficznych. Przykładowo wykaz księży wikariuszy zawiera nieścisłości w datach. Autor „pozwolił sobie” również na umieszczenie w książce dwóch fotografii, które nie przedstawiają tego, o czym informują
podpisy pod nimi, (s. 8) Kościół parafii głogowskiej z lat 1606-1876 (tak naprawdę
jest to fotografia kościoła w Świlczy2) i (s. 157) Peregrynacja pustych ram obrazu
w 1966 roku (na fotografii wyraźnie widać, że ramy nie są puste). Jan Krawiec
w przypadku kościoła kierował się informacją powielaną za F. Kotulą, że kościoły
głogowski i świlczański powstały w tym samym czasie i były bliźniaczo podobne,
odnośnie zaś fotografii rzekomych ram obrazu nie można go usprawiedliwić.
W aneksie autor zamieszcza kilka wartościowych dokumentów, jednak nie jest
zrozumiałe dlaczego znajduje się tam dokument negujący istnienie ks. Larymowicza3, tym bardziej że J. Krawiec nie wspomina o nim w swej książce.
Pomimo sygnalizowanych niedociągnięć książka Zarys historii parafii Głogów,
zasługuje jednak na szersze zainteresowanie historyków i osób zajmujących i interesujących się dziejami diecezji przemyskiej, wszak w jej skład wchodził Głogów
Małopolski aż do początku lat 90. XX w. (kiedy to przeniesiono go do nowo powstałej diecezji rzeszowskiej), a autor zamieścił dokumenty, które dzieje tej diecezji przybliżają.
Anna Wójcikowska (Rzeszów)

2
Autorka niniejszej recenzji sama dostarczała tą fotografię autorowi publikacji stąd ta pewność. Fotografii przedstawiających pierwszą głogowską świątynię po prostu brak.
3
Szerzej o ks. Larymowiczu i jego rodzinie A. Wójcikowska, Kilka słów o Larymowiczach i
ks. Łukaszu Larymowiczu, „Ziemia Głogowska” 12/2008, s. 11.

BĄDŹCIE SOLIDARNI! WIELKI STRAJK CHŁOPSKI 1937 R.,
POD RED. J. GMITRUKA I D. PASIAK-WĄSIK,
WARSZAWA 2007, SS. 216.
Książka Bądźcie solidarni! Wielki Strajk Chłopski 1937 r. została opublikowana
pod redakcją Janusza Gmitruka i Doroty Pasiak-Wąsik, przez warszawskie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Ma ona charakter albumowy, a zawarty
w niej zbiór artykułów powstał dla uczczenia 70. rocznicy Wielkiego Strajku
Chłopskiego. Oprócz artykułów naukowych, znaczącą jej część zajmują dokumenty oraz liczne fotografie, które pochodzą ze zbiorów: Zakładu Historii Ruchu
Ludowego i Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie. W pracy
zamieszczono także listę osób poległych w czasie Wielkiego Strajku Chłopskiego,
w sierpniu 1937 roku oraz kalendarium.
W latach wielkiego kryzysu nastąpiło znaczne pogorszenie warunków bytu całego społeczeństwa, co bardzo dotkliwie odczuli chłopi z ubogich rejonów II Rzeczypospolitej. Ich walka o poprawę swej egzystencji polegała na wstrzymywaniu
się od dostarczania produktów rolnych do miast oraz od zakupu towarów przemysłowych. Powodem był niekorzystny dla rolników układ tzw. „nożyc cenowych”,
który polegał na utrzymywaniu wysokich cen na artykuły przemysłowe przy ich
spadku na produkty rolne. Miały miejsce również masowe protesty chłopów, nasilenie których odnotowujemy w roku 1932 w województwach południowowschodnich. W czasie ich trwania dochodziło do starć strajkujących chłopów z policją, z których najtragiczniejszy przebieg miały wystąpienia w powiecie leskim,
gdzie w czerwcu 1932r. zginęło kilkunastu chłopów. Inicjatorem wspomnianych
protestów było przede wszystkim Stronnictwo Ludowe, które powstało w roku
1931, w wyniku połączenia partii chłopskich. Jednocześnie w drugiej połowie lat
30. obóz rządzący zaostrzył politykę wobec wsi, co ujawniło się zwłaszcza w akcji
pacyfikacyjnej w południowej części Lubelszczyzny jesienią 1936 roku. Wzrosły
wówczas nastroje antysanacyjne, czego przejawem miał być strajk chłopski. W
przeciwieństwie do podobnych akcji z lat 1932–1933, zamierzano przede wszystkim akcentować postulaty polityczne. Pierwszą próbą sił miały się stać w kwietniu
1937 roku masowe obchody rocznicy bitwy pod Racławicami. Zostały one jednak
zakazane przez władze, co spowodowało, że w samych Racławicach przekształciły
się w starcia kilkunastotysięcznej grupy chłopów z policją, w wyniku czego zginęły
dwie osoby. Konsekwencją były także liczne aresztowania. W sierpniu 1937 roku
poruszenie i niezadowolenie na wsi z ogólnej sytuacji gospodarczej osiągnęło swój
punkt kulminacyjny. 15 sierpnia 1937 roku zapowiedziany został wybuch manifestacyjnego strajku chłopskiego jako środek „wywalczenia posłuchu dla żądań ludu”. Proklamowany strajk chłopski miał trwać dziesięć dni i odbyć się na obszarze
całego państwa. Jego celem była dezorganizacja życia gospodarczego przez
wstrzymanie lub uniemożliwienie dowozu żywności do miast. Strajk prowadzono
m.in. pod hasłem zmiany konstytucji, rozwiązania organów uchwałodawczych, li-
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kwidacji rządów dyktatorskich, wprowadzenia sprawiedliwego podziału dóbr społecznych, prawa do pracy. Objął on przede wszystkim tereny zachodniej oraz środkowej Małopolski, gdzie przybrał formę poważniejszych demonstracji, a także graniczące z Małopolską powiaty województw centralnych. Doszło także do licznych
starć z interweniującą policją, w wyniku których na obszarze objętym strajkiem
było ponad 40 zabitych chłopów. Efektem strajku były masowe aresztowania, które
objęły około 5 tys. osób.
Publikacja Bądźcie solidarni! Wielki Strajk Chłopski 1937 r. nawiązuje do tych
wydarzeń, a wydaje się, że pokaźna liczba lat, które już upłynęły umożliwia i upoważnia do ich oceny.
Recenzowaną pracę rozpoczyna artykuł Janusza Gmitruka Wielki Strajk Chłopski 1937 roku, w którym oprócz sygnalizowanych tytułem treści zawarł także
skrótową historię ruchu ludowego i jego program już od samego początku odzyskania przez Polskę niepodległości. Autor dokonuje w nim oceny Wielkiego Strajku Chłopskiego z sierpnia 1937 r., przywołując także osąd działaczy zgromadzonych na Kongresie Stronnictwa Ludowego z 1938 r., którym się zgadza. Podsumowując podkreślił, że uczestnicy oraz organizatorzy wspomnianego strajku walczyli także o wolność i suwerenność Polski z komunistami, po II wojnie światowej.
Drugi z kolei artykuł, pióra Jana Jachymka poświęcony został roli partii ludowych w życiu politycznym II Rzeczypospolitej. Na początku autor wyjaśnia użyte
w tytule pojęcie geografii politycznej jako układu sił politycznych lub wpływy ruchów i partii w społeczeństwie, ze względu na użycie go w tytule. Następnie dokonuje periodyzacji II Rzeczypospolitej na trzy okresy: pierwszy do przewrotu majowego 1926 r., drugi (przejściowy) do wyborów brzeskich 1930 r., trzeci do wybuchu II wojny światowej. Na podstawie zestawień umieszczonych w kilku tabelach,
jak również w opisach i wnioskach autora uwidacznia się fakt, że ruch ludowy należał do czołówki polskich ruchów politycznych w okresie międzywojennym Polski.
Autorem następnego artykułu Geneza i przebieg strajku chłopskiego w sierpniu
1937 roku jest Bolesław Dereń. Rozpoczyna on rozważania od 1931 r., kiedy to
doszło do zjednoczenia partii chłopskich i utworzenia Stronnictwa Ludowego, dość
szczegółowo opisuje również program i aktywność tej partii w latach 30., aż do
zwołania Kongresu Stronnictwa Ludowego w 1938 r. Wiodąca kwestia strajku
chłopskiego, w tym jego ocena, gubi się nieco wśród natłoku informacji, co prawda
związanych z działalnością ruchu ludowego. Nie jest to „grzech” popełniony tylko
przez tego autora.
Kolejny artykuł recenzowanej publikacji autorstwa Edwarda Jakubasa nosi tytuł
W powiecie jarosławskim (wydaje się on zbyt lakoniczny). Artykuł ten rozpoczyna
charakterystyka sytuacji na wsi polskiej w okresie wielkiego kryzysu gospodarczego, a następnie autor koncentruje się na ówczesnym powiecie jarosławskim. Opiera
się on w dużym stopniu na wspomnieniach osób zaangażowanych w działalność
w ruchu ludowym tego obszaru, ich relacjach i wywiadach, które często są przytaczane dosłownie przez autora. Artykuł W powiecie jarosławskim jest największy
objętościowo w całej książce.
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Z kolei artykuł Józefa Hampla Sanacja wobec strajku chłopskiego w 1937 roku
opisuje stosunek władz sanacyjnych do buntów chłopskich lat trzydziestych, ze
specjalnym uwzględnieniem strajku z sierpnia 1937 roku. Omówił w nim autor
również odniesienie władz do warstwy chłopskiej oraz ruchu ludowego w czasie
wielkiego strajku, a w szczególności po jego zakończeniu.
W przedostatnim artykule recenzowanej książki, autorstwa Michała Śliwy zatytułowanym Partie robotnicze wobec strajku chłopskiego 1937 r., opisany został
stosunek partii robotniczych do samego strajku chłopskiego w 1937 r., jak i całego
do ruchu ludowego. Autor podkreśla w nim, że robotnicy nie byli skorzy do wystąpień antyrządowych, ponadto partie polityczne reprezentujące interesy tej warstwy
były podzielone i często zmierzały w przeciwnych kierunkach. Socjaliści, jako sojusznik najbliższy ludowcom również nie stanowili monolitu; część z nich dążyła
do współpracy z obozem sanacyjnym, a część pragnęła współdziałania z komunistami. Tylko niewielu szukało sprzymierzeńca wśród ruchu ludowego. Zresztą sami ludowcy dokładnie nie wiedzieli z kim tworzyć polityczne sojusze.
Warto także wspomnieć o artykule Zenona Kaczyńskiego (Historiografia strajków chłopskich), zamykającym tę część książki. Autor omówił w nim dość szczegółowo literaturę dotyczącą strajków chłopskich lat trzydziestych.
Strajk z sierpnia 1937 r. stanowił apogeum konfliktów chłopskich w II Rzeczypospolitej, zapoczątkowanych już w okresie wielkiego kryzysu. Charakter tego
strajku, idea i zaangażowanie działaczy uczyniły go „wielkim”. Była to największa
akcja polityczna, najbardziej masowy głos protestu w okresie dwudziestolecia międzywojennego w Polsce.
Na podstawie licznych źródeł historycznych oraz bogatej literatury przedmiotu,
publikacja Bądźcie solidarni! Wielki Strajk Chłopski 1937 r. obiektywnie i szczegółowo przedstawia wydarzenia, które rozegrały się w sierpniu 1937 r. Można jednak dopatrzyć się pewnych niejasności i niespójności. Janusz Gmitruk w artykule
Wielki Strajk Chłopski 1937 roku podaje, że za udział w strajku zostało aresztowanych 5 tys. osób, natomiast Bolesław Dereń, w artykule Geneza i przebieg strajku
chłopskiego w sierpniu 1937 roku pisze o liczbie 4 tys. zatrzymanych. Ponadto
w części prezentowanych artykułów informacje w nich zawarte dotyczą w dużej
mierze działalności partii chłopskich, programów, ich roli, a w niewielkim stopniu
samego strajku chłopskiego.
Grażyna Ofiara (Rzeszów)
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